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Hommage van de maand:
Reinhilde Decleir
Geboren 16 mei 1948
Gestorven 6 april 2022
Belgische actrice en regisseuse

Het lijkt misschien geen evidente keuze
om Reinhilde Decleir op te nemen in deze
eregalerij. Toch is ze meer dan alleen
maar “het zusje van” en daarom hield de
redactie van dit Cultuurkrantje eraan om
haar in de schijnwerpers te zetten. Vooral
haar inzet voor Tutti Fratelli is van groot
belang en vrij uniek hier in ons landje.

1980, De Witte van Sichem
1997, Kulderzipken
2006, Dennis van Rita
2009, Van vlees en bloed
2012-2022, Loslopend wild
2021, Grond
2007: oprichting Tutti Fratelli
2011: Louis Paul Boonprijs
2015: Ereteken van de Vlaamse
Gemeenschap
2015: Prijs van de Gelijkheid
2016: Arkprijs van het Vrije Woord voor
haar inzet bij het sociaal-artistiek collectief
Tutti Fratelli
2021: Groot Erekruis in de Kroonorde
(Nederland) voor haar jarenlange
verdienste in de artistieke sector.
Reinhilde Decleir is de jongere zus van Jan
Decleir.

Tutti Fratelli
Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke
werkplaats, opgericht in 2007 in hartje
Antwerpen. Er wordt theater gemaakt
met personen die minder kansen kregen
in hun leven. Mensen in armoede, met
psychische problemen of met een
beperking, iedereen is welkom bij Tutti
Fratelli.
Elke productie wordt voorafgegaan door
een reeks van intensieve repetities, die
uitmonden in voorstellingen opgevoerd in
de reguliere Vlaamse schouwburgen. Tutti
Fratelli is een huis voor velen, een
artistieke vrijplaats, met aandacht voor de
schoonheid van het onvolmaakte en voor
de meest kwetsbaren.

In duistere tijden
Zal er dan ook gezongen worden?
Ja, er zal ook gezongen worden,
Over duistere tijden.
(Bertold Brecht)
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Drijvende kracht achter dit project én
regisseur van alle producties is Reinhilde
Decleir. De officieuze opstart gebeurde in
2003 waar ze met het toenmalige
Antwerps platform generatiearmen Men
zegge het voort – Noordpijn op poten
zette. In deze productie werden eigen
verhalen van de spelers verwerkt tot een
volwaardige toneelvoorstelling. Het stuk
speelde onder andere in een uitverkochte
Bourlaschouwburg.
Het jaar daarop volgde een tweede luik:
Entre Nous. In 2005 werd dit sociaalartistiek project geïntegreerd in het
repertoire van Toneelhuis Antwerpen
onder het artistiek leiderschap van Josse
De Pauw. Nog een jaar later, in 2006,
waagde de groep zich voor het eerst aan
repertoirestukken met The best of
Shakespeare, What a piece of work is
man, waarvan de titel een citaat is uit
Shakespeares Hamlet. Deze voorstelling
werd zowel in de Bourlaschouwburg als in
De Roma opgevoerd. In 2007 werd
uiteindelijk Tutti Fratelli opgericht door
Reinhilde Decleir.

(Driestuiversopera van B. Brecht)

T

Tot vandaag speelt de groep naast eigen
producties ook stukken van ondermeer
Bertold Brecht en Shakespeare. Een
tiental vaste medewerkers schragen het
project dat voor de rest enkel op
vrijwilligers steunt. Schrijvers als Erik
Vlaminck en Tom Lanoye verlenen bij
gelegenheid hun medewerking.

Het is ronduit een schande dat in onze
‘beschaafde’ wereld in 2013 nog een dag
van het Internationaal verzet tegen
armoede bestaat. En nog een grotere
schande dat alleen die dag de kranten vol
mogen komen te staan over dit
onbegrijpelijk probleem. Tutti Fratelli en
verwante zielen wil op een serene wijze
en in schoonheid de waarheid van de
armoede in het licht zetten.
(Reinhilde Decleir)

Theater
Uiteraard komt dergelijk engagement niet
vanzelf. Reinhilde komt uit een gezin dat
theater ademde. Grote broer Dirk was de
drijvende kracht en trendsetter. Als
twintiger schitterde hij reeds in De meeuw
van Tsjechov en King Lear van
Shakespeare. Jammer genoeg overleed hij
op 31-jarige leeftijd aan de gevolgen van
een auto-ongeluk. Dit drama zal het gezin
Decleir tekenen.
Broer Jan volgde het spoor uitgezet door
zijn broer en maakte snel furore als
begenadigd acteur. Zijn sociale
betrokkenheid toonde hij, ondermeer,
door verbonden te zijn aan de
Internationaal Nieuwe Scène, een
maatschappelijk geëngageerde
theatergroep opgericht door Charles
Cornette en Hilde Uytterlinden. Hun
opvoering van Mistero Buffo (1973) geldt
tot vandaag als een mijlpaal in de
theatergeschiedenis.
Nu wordt Jan Decleir (terecht) beschouwd
als dé belangrijkste theateracteur van
Vlaanderen. In de schaduw van beide
broers ontpopt ook Reinhilde zich als
actrice. Zo speelt ze ondermeer mee in
het legendarische stuk Ten oorlog van de
Blauwe Maandag Compagnie.
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De Blauwe Maandag Compagnie?
Wie ooit voorstellingen van dit
theatergezelschap meemaakte, vergeet dit
nooit. Een ware aardverschuiving was
het! Opgericht in 1984 (!) door Guy
Joosten en Luk Perceval (vader van Jeroen
Perceval, regisseur van Dealer, zie vorig
Cultuurkrantje) uit onvrede met het
“officiële” theater werd het gezelschap
een vruchtbare kweekvijver voor
oprukkend theatertalent. Wim Opbrouck,
Johan Heldenbergh, Els Dottermans, Stany
Crets, Peter Van den Begin, Lucas Van den
Eynde, Jan Decleir, …. Alle grote namen
van nu zetten hun eerste theaterstappen
onder de vleugels van dit legendarische
gezelschap en dat niet alleen, ze rijfden
ook heel wat belangrijke acteursprijzen
binnen.
Ach, ach, wat zou het fijn zijn in een
teletijdmachine te kunnen kruipen en
even terug in de zaal te zitten terwijl
Dottermans loos ging in Wilde Lea of
broer en zus Decleir acteerles gaven in het
magistrale 9 uur durende Ten oorlog. Tien
jaar lang domineerde de Blauwe Maandag
Compagnie het Belgische theater.

Maar …. Genoeg herinneringen …
Reinhilde Decleir bewandelde een andere
weg: ze doceerde eerst aan de Studio
Herman Teirlinck en koos vervolgens voor
Tutti Fratelli en een leven vol engagement.

Film en televisie
Jullie kennen haar vermoedelijk wel van
de reeks Loslopend wild waar ze haar
komisch talent liet zien. Ook in Van vlees
en bloed maakte ze indruk als Moemoe.
Ze had niet de fysiek van een clichématige
filmster, maar wat een beheersing van de
acteerkunst. Al haar personages lieten
grote indruk na en blijven geënt in het
collectief geheugen. Zelfs in recente
series als Beau séjour en zeker in Grond
(naast een al even gedreven Barbara
Sarafian spat het spelplezier van het
scherm) toont ze zich als een grande dame
van het theater.
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Literatuur: Marieke Lucas
Rijneveld wint De Boon
literatuurprijs

Om haar talent en haar gedrevenheid,
haar engeagement en idealisme verdient
Reinhilde Decleir het om deze hommage
te krijgen. Een grote dame, een enorm
verlies.

Hij was de gedoodverfde winnaar volgens
de redactie van jullie onvolprezen
Cultuurkrantje …. Maar is hij ook de
terechte winnaar?
Ja. Aan Rijnevelds stilistische
hoogstandjes kan niemand tippen, toch?
Hij greep ook al naast de Libris
literatuurprijs, die moest hij aan Jeroen
Brouwers laten. Zelf kan ik de
taalvaardigheid van de auteur zeker
appreciëren. Wat vorm en taal betreft
een terechte winnaar!
Neen. Ik heb ik moeite met zowel het
gitzwarte onderwerp als de
geweldddadigheden die zo plastisch
worden beschreven dat ze je moeilijk
loslaten. Wat inhoud betreft had
Erdal Balci moeten winnen met De
gevangenisjaren. Zelden een urgenter
boek gelezen over migratie. De schrijver
schetst dan eens een genuanceerd, dan
weer een rauw beeld van hoe het is als
Turkse “gastarbeider” te (over)leven in
Nederland. Met dank aan Spinoza trekt hij
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alles open en wordt het boek een
bespiegeling over vrijheid van zijn en
denken. Ik was zwaar onder de indruk en
had het een moedigere beslissing van de
jury gevonden om dit boek te bekronen.

Literatuur: GwP-vierdes
(thuisblijvers) special: De kleine
prins van A. de Saint-Exupéry.
De kleine prins is een everseller
verschenen in 1943 (midden in WO II);
eind 20ste eeuw stond het boek op de
vierde plaats in de verkiezing van de 100
beste boeken van de eeuw (bron: Le
Monde). Er werden ongeveer 180 miljoen
exemplaren verkocht en met zo’n 498
vertalingen is De kleine prins het meest
vertaalde niet-religieuze boek ter wereld.
Merkwaardig toch voor een rijkelijk
geïllustreerd boekje dat nog geen 100
pagina’s telt. Waarin schuilt de kracht van
het prinsje?

De Saint-Exupéry zou het succes niet meer
meemaken: een jaar nadat hij in New York
De kleine prins had geschreven, stortte hij
tijdens de Tweede Wereldoorlog met een
gevechtsvliegtuig in de Middellandse Zee.
Zijn lichaam werd nooit gevonden,
niemand weet of het een ongeluk was of
een wanhoopsdaad en dus leest De kleine
prins als zijn testament.
Ogenschijnlijk is dit pareltje van de SaintExupéry een kinderboekje met prachtige
tekeningen van de schrijver zelf, maar bij
herlezing viel me op hoe bijna elke zin een
diepzinnigheid bevat. Toch is De kleine
prins niet belerend of zwaar op de hand,
integendeel, het boekje kaart de
menselijke eigenaardigheden op een
orginele wijze aan en toont de wereld op
een verfrissende manier. Als lezer kun je
niet anders dan na te denken over de zin
en onzin van ons bestaan.
Eén voorbeeldje dat vanaf de eerste
pagina’s de toon zet. De Saint-Exupéry
tekent een boa constrictor die een olifant
heeft opgegeten, alleen ziet iedereen er
een hoed in.
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onder een stolp, drie vulkaantjes en de
dreiging van de apenbroodbomen. Het
einde van het verhaal is hard op realistisch
vlak (en wordt licht aangepast in de
Nederlandse vertaling), op filosofisch vlak
blijft de boodschap hoopvol. Meer kan ik
niet weggeven, bedoeling is dat de lezers
van dit krantje het pareltje herontdekken
J.

In de eenvoud schuilt een lading aan
ideeën: zien we als mens de realiteit hoe
ze is? Hebben we voor alles een uitleg
nodig? Zijn we de kinderlijke
verwondering (lees onschuld) definitief
verloren? Bestaat er überhaupt
eensgezindheid over de werkelijkheid en
hoe we ze beleven? Zie jij wat ik zie?
Enzovoort.
Met The tale of the rose schreef zijn
weduwe Consuelo een jaar na zijn dood
over haar versie van hun relatie. Zo
vertelt ze hoe haar man, net zoals de
piloot en de kleine prins uit zijn verhaal,
nergens kon “landen”. Zodra ze klaar
waren om zich met z’n tweeën ergens te
vestigen en een gezin te stichten, was hij
weer weg, de lucht in. Het voegt nog een
betekenislaag toe aan het verhaal.

Naast het boek leeft het verhaal van het
prinsje ook voort in films,
toneelvoorstellingen, tentoonstellingen,
hertalingen, luxe-prentenboeken, ….
Twee voorbeeldjes ..
De iconische toneelvoorstelling met Julien
Schoenaerts. In de jaren zestig gaf Frida
Pittoors ( nu verbonden aan het ITA van
Van Hove) hem wederwoord, in de jaren
tachtig zijn 11-jarige zoon, ene zekere
Matthias Schoenaerts.

Het zou zonde zijn om hier en nu de
avonturen van het prinsje te spoilen, maar
feit is dat we enkel liefde voor hem
voelen. De schrijver brengt hem tot leven
daar op zijn verre planeetje met een roos
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De huidige tentoonstelling op de heizel
toont naast het boek ook het fascinerende
leven van piloot de Saint-Exupéry. Samen
met de nieuwe netflix film wijst dit het
belang aan van dit tijdloze filosofische
werkje. Ook in het huisblijf-GWP van het
vierde jaar staat het figuurtje centraal.

Ik ben geschokt, hier in Brussel, in
het hart van Europa. We zijn eens
te meer in oorlog tegen barbarij,
dictatuur, totalitarisme. 80 jaar na
Saint-Exupéry herbegint het weer.
Zijn boodschap van hoop blijft zo
belangrijk. Dit is niet het einde van
de geschiedenis. Saint-Exupéry is
dan toch niet zo oud, quoi.
(Olivier d’Agay, achterneef van Antoine de
Saint-Exupéry)

CD van de maand: Clouseau,
Jonge wolven
Bijna 40 (!) jaar maken de broers Wauters
het mooie weer in Vlaanderen. Begonnen
als lieveling van duizenden hysterisch
gillende tienermeisjes vervellen ze
geregeld als een andere (vaak betere)
versie van zichzelf. Sportpaleis of intieme
zaal in ginds cultureel centrum, steeds
weet dit duo te raken. Nu verschijnt hun
veertiende Nederlandstalige studioalbum:
Jonge wolven. De titel geeft al meteen
aan dat de mannen nog lang niet
uitgezongen zijn.

Koen zingt, naar mijn oordeel, nu beter
dan zijn jongere zelf. Tweede troef van dit
album: je hoort enkel “echte”
instrumenten, nergens klinken
computergestuurde sounds. Een
verademing! Ten slotte, het duo Kris
Wauters en wijlen Stefaan Fernade zorgen
voor ijzersterk tekstmateriaal. Ik ben
zeker geen doorgewinterde fan van de
groep, maar dit album staat als een huis,
daar kan niemand naast kijken.
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Niemand hield van jou zoals ik heb
gedaan
Je brak mijn regels en toch liet ik je
begaan
Je raasde door mijn wereld als een
wervelwind
Je zal altijd veel meer zijn dan een
vage herinnering.
(Vage herinnering)
Van bij de start windt Koen Wauters (54)
er geen doeken om. Zijn scheiding, na
zestien jaar huwelijk, voert de boventoon
in de nieuwe songs van Clouseau. Broer
Kris (57) slikte ook een breuk, hij na acht
jaar. Maar het is de zanger die, meer dan
op alle vorige platen samen, mee de pen
vasthoudt. Wauters kijkt om, verteert en
telt de brokken in meer dan één lied.

Ik heb gehuild,
De hel doorstaan
Maar ik lééf nog.
(Stilte)
Maar, laat je dus niet afschrikken door al
dat relatieleed, Jonge wolven gaat in de
eerste plaats over het opnieuw rechtstaan
na een breuk, de plaat klinkt hoopvol.
Muzikaal verbaast de groep me met
potige, potente sounds, hier staan echt
“jonge wolven”. Net als pakweg de Stones
lijken ze het eeuwige leven te hebben:

gitaarriffs worden gespuwd, de rockallures
niet geweerd. Een compliment J!
Dat er in de promopraat wordt geschermd
met termen als “volwassener” en
“persoonlijker” is voor een keer geen
flauwe verkooptruc. Koen Wauters draagt
het hart op de tong, en mijdt een kijk in
zijn persoonlijk (on)geluk niet. In de
tragere nummers hoor ik eenzelfde
schoonheid als in de scheidingsplaat van
Frank Van der Linden en dat is meer dan
een compliment J.
De teksten zijn herkenbaar voor velen: het
is schoon en triest als het leven. Koen
zingt met ontroerende doorleefdheid, de
jonge spring-in-het-veld heeft het podium
verlaten. Uiteindelijk tonen de broers
Wauters dat je enkel beter, wijzer en
gelukkiger wordt met het ouder worden,
iets wat ik dan weer bijzonder hoopvol
vind.

Wat is het laatste dat ik doe voor ik
ga slapen?
Hopen dat ik droom dat jij en ik
samen ontwaken
Dat magisch ogenblik waarop ik
met je kussen speel
Waarop jij naar me lacht
(Het laatste wat ik doe)
De ode aan de lange en stabiele liefde van
hun ouders lijkt weemoed op te roepen bij
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de broers, maar die wordt onmiddellijk
gerelativeerd door het ondeugende Nu
gaat het gebeuren, waarin een speelse
Koen zich zichtbaar verheugt op een sexy
nacht!
Ondanks de albumtitel grist Clouseau
muzikaal dieper dan ooit in het verleden.
Er is bigband, blues, rockabilly en Bondstrijkers. De jeugdigheid van deze wolven
zit vooral in het spelen. Wie de groep de
voorbije jaren op een podium zag weet
hoe groot de honger is. Dat podiumplezier
en het omarmen van hun liveklank – “zo
onhip dat het hip wordt”, volgens de
perstekst – leeft nu ook op plaat.

En ik huil als jij ook huilt
Want we hebben elkaar gevonden
We zijn voor elkaar gemaakt
En ik schuil waar jij nu schuilt
Want we zijn voorgoed verbonden
De liefde heeft ook jou geraakt.
(Mijn armen wijd open)
De troost van Koen Wauters voor zijn
dochter Zita doet dan weer denken aan
Herman de Coninck, die zijn dochter met
poëzie tracht te troosten. Opnieuw een
compliment J.
Voor mij is het duidelijk, dit veertiende
studioalbum zet Clouseau tussen de
groten! Een aanrader!!

TIP: de showcase waarin het volledige
album wordt voorgesteld is nog te
bekijken op VRTNu.

Film: de Oscars …. Wat was
dat? Een opinie!

Maandag 28 maart om 2 uur ’s ochtends
startte hier in België de rechtstreekse
uitzending van hét filmfeest van het jaar:
de Oscaruitreiking. Wegens moeten
werken op dinsdag bekeek ik de
glamoureuze show netjes de dag erna.
Maar … Op dat moment stond het internet
reeds vol met berichten over een
agressieve Will Smith!! Hoe jammer dat
dit de hele avond overschaduwde. Mijn
opiniestukje gaat echter voorbij aan het
incident. Ik kan er erg kort over zijn. De
zogenoemde grap van Chris North was
laag onder de gordel en beneden alle peil
wegens rechtstreeks gericht op iemand
die in de zaal zat. De op zijn minst vreemd
te noemen reactie van Will Smith was
nergens voor nodig. Zijn vrouw bij de arm
nemen en de zaal verlaten, ware, volgens
mij, een krachtiger signaal geweest. I rest
my case.
De klap was echter goed voor een bijna
tien minuten durend item in het begin van
het Journaal die dag, dat terwijl er een
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oorlog woedt. Ook over de winnaars van
de felbegeerde beeldjes werd weinig
gezegd, ze werden hoogstens in de
kantlijn van Smiths stunt vernoemd.
Stunt? Tja, qua PR kan het incident tellen,
te meer dat heel wat mensen op social
media de kant van Will Smith kozen. Of,
ben ik nu te cynisch? Ondertussen is ook
in dit krantje al te veel aandacht naar de
(geënsceneerde?) klap gegaan, laat ik het
hebben over de winnaars en vooral de
verliezers van deze show.

Volledig onbegrijpelijk is de keuze van
CODA als beste film. Komaan!! Deze
remake van La famille Bélier is een fijn
filmpje om een luie zondagnamiddag te
overbruggen, maar daar stopt wat mij
betreft het verhaal. Of, heeft het te
maken met het feit dat Apple TV+ de
weken voor de uitreiking massa’s geld in
een uitgekiende campagne heeft
geïnvesteerd? Op deze manier steekt
Apple immers de pluim op zijn hoed de
eerste streamingsdienst te zijn die een
Oscarwinnaar levert. Daar mag wat
budget tegenover staan, zullen ze daar
gedacht hebben. Eat your heart out,
Netflix!
De concurrentie was nochtans niet min:
het gelaagde The Power of the Dog, het
urgente Don’t Look Up, het energieke
Licorice Pizza of voor mijn part de
verbluffende cinematografie van Dune. En
de winnaar is … CODA. Begrijpe wie

begrijpen kan. Was de moed op na de
bekroning van Nomadland vorig jaar?
Was een derde (!) vrouw bekronen in de
94ste editie (!) van de Oscaruitreiking
teveel van het goede? De Oscar voor
beste regie ging wél naar Jane Campion,
maar lijkt zonder zijn logische dubbelslag
een schaamlapje. De Oscar voor beste
film had haar nooit mogen ontglippen.
The Power of the Dog is gelaagd, roept
vragen op en is filmisch tot in de kleinste
details verzorgd. Een troost? In 1976
haalde Rocky het op Taxi Driver, drie jaar
later Kramer vs Kramer in plaats van
Apocalypse Now. In 1989 legde Dead
Poets Society het af tegen Driving Miss
Daisy en in 2002 verloor Gangs of New
York van … Chicago! Komaan, nog eentje
om het af te leren: in 2018 verliezen zowel
Roma als The Favorite van Green Book.

Na de klap mocht Will Smith de Oscar
afhalen voor beste acteur. Zijn speech
werd gekleurd door krokodillentranen:
“wat de liefde een mens al niet laat doen”,
dixit de kersverse winnaar …. Vreemd
moment, heel de beau monde van
Hollywood betuigt eer aan een
vechtersbaas.
Maar goed, verdiende de acteur het
felbegeerde beeldje? Bijlange niet! Hij is
zeker niet slecht als eerzuchtige vader van
de zusjes Williams, maar wat Benedict
Cumberbatch laat zien is toch nog wel van
een andere orde. In The Power of the Dog
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slaagt hij erin om een ploert van een
machozwijn een kwetsbaarheid mee te
geven die ons als kijker tot ontroering en
medevoelen aanzet. Zelfs de suggestie
dat zijn personage meer van mannen zou
houden penseelt de acteur in tedere
pastelkleuren. Hij raakt ons rechtstreeks
in het hart. Je moet het maar doen,
getooid in cowboykleren, inclusief vrij
potsierlijke lederen beenlappen.

Ook wat de Oscar voor beste vrouwelijke
hoofdrol betreft (gendergelijke prijzen
bestaan nog niet in Hollywood) ga ik niet
akkoord, al gun ik Jessica Chastain elke
mogelijke prijs na haar prestatie in Scenes
of a Marriage, maar niet voor haar
bijdrage in de draak The Eyes of Tammy
Faye. In deze enerverende prent over een
corrupt missionariskoppel voelde haar
zogenoemde acteerprestatie als
zenuwslopend, vermoeiend en een
schoolvoorbeeld van overacting. Het
helpt ook niet dat ze gebukt gaat onder
een gezichtsprothese en tonnen make-up.

Neen, het beeldje had ligna recta moeten
gaan naar Kristin Stewart voor het in de
huid kruipen van wijlen Lady Diana. De

actrice slaagt erin om Diana bijna
doorzichtig weer te geven, haar
kwetsbaarheid en naïviteit liggen lillend
aan de oppervlakte en tonen de mens
achter de mythe. Met realiteit heeft de
film van Pablo Larrain weinig te maken,
het gaat over een een enkeling die niet
overleeft in een starre gemeenschap, in
“The Firm”, zoals het Engelse koningshuis
wordt genoemd. Op die manier wordt de
film groter dan het personage en ook dat
verbeeldt Stewart op een haast perfecte
manier. Verder gaat het over beklemming
en depressie en die lezen we in de ogen
van de actrice. Groots!

Ten slotte, Troy Kostur bedenken met de
Oscar voor beste mannelijke bijrol ….
Komaan!
Uiteraard kopten kranten over het feit dat
een tweede dove acteur (na Marlee
Matlin in 1986) deze prijs binnenrijft, alsof
doofheid een garantie zou zijn voor een
prima acteerprestatie. Kostur houdt zich
zeker staande in de middelmatigheid van
CODA, maar is dit een Oscar waard als ene
zekere Kodi Smit-McPhee tussen de
genomineerden staat? Deze voor mij tot
dan nog onbekende jonge acteur blies me
volledig van mijn sokken door zijn
vertolking in The Power of the Dog. Hij is
minstens even dubbelzinnig en mysterieus
als Cumberbatch en zweeft stilzwijgend
door de prent als een soort androgyn
spookje. Hij is echter wel de motor van
het verhaal, hij haalt alles uit evenwicht:
zijn ondoorgrondelijke blik, de manier
waarop hij dreigend de handen vouwt, zijn
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stap, zelfs het onderkoeld neerzetten van
een bord op tafel, elke beweging toont
ingehouden emotie. Is het agressie? Is
het machtelooshied? Of, is het eerder
machtsvertoon? Doorgrondt hij als enige
de duistere ziel van het hoofdpersonage?
McPhee is zonder twijfel de meest
intrigerende acteur van de film en
verdient hier zeker een bekroning voor.

Het festival van Cannes: Lucas
Vrolijk werd ik wel van de keuze van
Ariana DeBose als beste vrouwelijke bijrol
in West Side Story, al kun je ook hier
makkelijk bedenkingen maken bij deze
politiek correcte optie: een gekleurd
LGBTQ+ boegbeeld, geef toe, het staat
goed! Maar, de concurrectie was hier
minder groot en het is ook een leuke
gimmick dat eenzelfde rol in West Side
Story tweemaal het felbegeerde beeldje
krijgt. Rita Moreno verzilverde hem
immers in 1961! Terecht ook de keuze
van Drive my Car als beste buitenlandse
film en de bekroning van Billie Eilish voor
haar Bondsong.
En dan waren er nog de prachtige jurken,
de glamour, de glitter en Thimothy
Chalamet die zijn hemd vergat aan te
trekken! Er was (grote) ergernis bij
ondergetekende over de keuze van de
winnaars en de aandacht die “de klap
kreeg, maar als mediacircus en modeshow
blijft deze Oscarceremonie een
onweerstaanbaar spektakel!!

D’hondt en de gebroeders
Dardenne!

Groot nieuws! Lucas D’hondt, regisseur
van Girl, maakt kans om de prestigieuze
Palme D’or te winnen in Cannes. Zijn film
Close is geselecteerd voor de
hoofdcompetitie. Voor D’hondt is het de
eerste keer in Cannes, maar hij krijgt er
gezelschap van landgenoten die er vaste
prik zijn. Luc en Jean-Pierre Dardenne zijn
opnieuw geselecteerd met Tori et Lokita,
een film over de vriendschap tussen twee
Afrikaanse vluchtelingen in België. Zij
maken kans op hun derde Gouden Palm,
na die voor Rosetta en L’enfant.
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prachtig aan en zorgen voor een
klanksensatie met zowel brandende als
ijzige momenten.
De jonge bassist van de Nationale Opera
van Parijs, Adrien Tyberghein, zorgt voor
de ideale brug tussen beiden. Met zijn
strijkstok doet hij een klassiek universum
herleven dat allesbehalve stoffig klinkt,
maar uitblinkt in verfijndheid en
virtuositeit.

En ondertussen in CC Belgica
Vrijdag 22 april: Quentin Dujardin,
Didier Laloy en Adrien Tyberghein

Oordeel van de redactie: zowel Dujardin
als Laloy heb ik -in het kader van de
Avondgasten- reeds zien optreden. Het
zijn rasmuzikanten, dus de kans is
behoorlijk groot dat ook dit een boeiend
concert wordt.
Meer info: www.ccbelgica.be
Livefragment:
https://www.youtube.com/watch?v=sJq_
KWsDG0o

Donderdag 28 april: Grof geschud,
Broeden

Na verschillende eigen projecten en met
een groeiende internationale ervaring,
besloten gitarist Quentin Dujardin en
accordeonist Didier Laloy samen muziek te
maken. Ze balanceren op de randen
tussen jazz, klassiek, folk en filmmuziek.
Hun ontmoeting vertaalt zich als een
dialoog van tegengestelden, wat dan ook
de titel van het album opleverde: Water &
Fire.
Met ogenschijnlijk tegengestelde muzikale
temperamenten zoeken Dujardin en Laloy
naar een symbiose. Ze vullen elkaar

Een gate op vliegveld Zaventem, waar een
man (De Lander) verwachtingsvol met een
bord en een roos zijn grote liefde, of in
ieder geval het beeld van zijn grote liefde
(De Myrthe), opwachtte na zes weken van
haar gescheiden te zijn en toen in een
oogopslag zag dat haar afwijzing definitief
was. Het nog maar net autonoom
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geworden hart van de vrouw brak bij het
zien van alle pijn van de man, en zo bleef
zij nog 732 dagen bij hem met scherven in
haar borst.

Vrijdag 29 april: Jueles, Showcase

Na het in de pers bejubelde debuut
Lijmen, waarin Lander Severins en Myrthe
van Velden hun symbiotische liefde tot op
het bot analyseerden, komt Grof Geschud
nu met een tweede avondvullende
cabaretvoorstelling: Broeden.
De relatie hield geen stand, het duo wel.
Voorlopig.
Wees getuige van een hilarische en
ontroerende poging van deze ex-geliefden
om zichzelf te verlossen van de
verpletterende angst om verlaten te zijn.
Een poging die duizend beelden krijgt in
verhalen, nummers en scènes.
Verbeelding als laatste reddingsboei.
De pers over Broeden:
Even fris en bloemrijk als ze in hun eerste
voorstelling Lijmen de grote liefde
bezongen, vertellen Lander Severins en
Myrthe van Velden nu hoe ze uit elkaar
gingen.
(***** De Standaard)
Uit elkaar of niet, de schoonheid waarmee
zij hun breuk analyseren is van een
verfrissende, allegorische klasse.
(Theaterkrant)
Broeden is een heerlijke grappige baken
vol troost en sappige zelfrelativering voor
elk door de liefde vertrappeld hart.
(*** Knack)

Lichten gaan terug aan, instrumenten
worden gestemd, kelen geschraapt en
deuren geopend: onze muziekscene
ontwaakt en is klaar voor de 5de editie
van Lokale Helden: het grootste
muziekfeest van Vlaanderen en Brussel!
Wij doen dat met een showcase van Jueles
Matondo, afkomstig uit Dendermonde en
onlangs finalist van de Nieuwe Lichting
van StuBru.
Jueles houdt haar vrolijke r&b graag
zoveel mogelijk zelf in de hand, gezien ze
alles zelf maakt en ook mee producet. Wij
horen na haar eerste single Bedroom en
zeker gezien haar jonge leeftijd, bijzonder
veel potentieel om het te maken in de
muziekwereld.
Live in de hal van de bib, er is een drankje,
boterhammen toegestaan !
Meer info:
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
jazzlabseries/

In hun spel laten van Velden en Severins
zien dat ze het metier beheersen.
(*** NRC)
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En ondertussen in Ciné Albert

The Duke

De film: in 1961 stal Kempton Bunton, een
60-jarige taxichauffeur, Goya's portret van
de hertog van Wellington uit de National
Gallery in Londen. Het was de eerste (en
nog steeds de enige) diefstal uit de
geschiedenis van het museum. In zijn
losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het
schilderij zou teruggeven op voorwaarde
dat de overheid ermee in zou stemmen
om gratis televisie te verstrekken aan
ouderen. Pas vijftig jaar later zou de
volledige geschiedenis achter de diefstal
bekend worden: een verbazingwekkend
verhaal over hoe een rechtschapen man
de wereld wilde veranderen en daarmee
zijn zoon en zijn huwelijk redde.
Oordeel van de redactie: typisch Britse
film, gedragen door rasacteurs Jim
Broadbent en Hellen Mirren. Verder is
The Duke een film met een sociaal hart
waarin een sukkelaar toch een held wordt.
Geniet van de rechtbankscènes en het
spelplezier van de acteurs. Een aanrader
(voor de liefhebbers!).

Vortex

Film: Vortex vertelt het verhaal van een
naamloos ouder koppel. In hun Parijse flat
zorgt ‘vader’, vertolkt door de Italiaanse
Dario Argento, tussen het schrijven aan
zijn boek over de relatie tussen dromen en
films door, voor zijn dementerende vrouw.
Zij is een gepensioneerde psychiater die
gespeeld wordt door het Franse icoon
Françoise Lebrun. Een hartverscheurend
verhaal over de laatste dagen van een
bejaard paar dat toont hoe isolerend
dementie is.
Oordeel van de redactie: het lijkt wel een
trend te worden om dementie cetraal te
zetten in een film, denk aan The father,
Supernova en het weergaloze Amour van
Hanneke. Maar … Hier zet wel “enfant
terrible” én cultregisseur Gaspar Noé
(Irréversible en Climax) zijn tanden in het
onderwerp. Uiteindelijk is Vortex net een
overtuigend pleidooi voor carpe diem
geworden, een aanzet om het beter te
doen voor de mensen om je heen. Want
hoe snel is het leven voorbij, hoe weinig
blijft ervan over.
Ten slotte nog een woordje over de vorm.
Noé gebruikt consequent een split screen
en dat werkt ongelooflijk goed!
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Een oude man en zijn echtgenote
zitten tussen hun sierplanten en
bloempotten een glaasje witte wijn
te drinken. (…)
Neem die lieflijke beelden zo
scherp mogelijk in u op, geniet
ervan en zuig het geluk van die
twee bejaarde tortelduifjes diep in
u op, want het zal niet meer
terugkeren.

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=aWzl
Q2N6qqg

Toch liever bingen?
Julia (Streamz)

(Huno)

Doctor Strange and the Multiverse
of Madness

Film: Het gebruik van zijn magie om tijd en
ruimte naar believen te manipuleren met
een gevaarlijke verboden spreuk heeft de
deur geopend naar een mysterieuze
waanzin die 'het multiversum' wordt
genoemd. Om de veranderende wereld te
herstellen, zoekt Strange hulp bij zijn
bondgenoot Wong, de Sorcerer Supreme,
en de machtige Scarlet Witch. Maar er
komt een verschrikkelijke dreiging af op
de mensheid en het hele universum die zij
niet zelf onder controle kunnen houden...

Een tiental jaar terug genoot ik van Julie &
Julia een niemendalletje waarin een jonge
journaliste beslist het hele kookboek van
de legendarische Julia Child uit te koken.
Ster was Meryl Streep die van haar Julia
een heerlijk oncenventionele vrouw
maakte.
Nu is er dus de serie op Streamz. Sarah
Lancashire doet zowaar Streep vergeten
na een paar minuten. Heerlijke serie die
komaf maakt met schoonheidsidealen en
leeftijd. Je kunt het bekijken als een ode
aan nieuwe kansen of zowaar als een
feministisch pamflet en dan heb ik het nog
niet over al die heerlijke gerechten gehand
….

Oordeel van de redactie: Marvel +
Benedict Cumberbatch, … Need I say
more?

16

**** Cultuurkrantje Atheneum ****
** 15 april 2022 **
Anatomy of a Scandal (Netflix)

maakte aan afschuwelijk seksueel geweld,
feiten die pas na zijn dood in 2010 naar
boven kwamen. Hoe kon hij zo’n extreem
dubbelleven leiden? Dat is het grote
vraagstuk waarop deze docureeks een
antwoord zoekt.
De moeite waard!
.

De verwachtingen zijn hoog-gespannen
voor deze politieke MeToo-thriller. Sienna
Miller vertolkt de vrouw van een jonge,
beloftevolle politicus. Nadat blijkt dat hij
een affaire met een medewerkster heeft
gehad, beschuldigt die medewerkster hem
van verkrachting. Het is een adaptatie van
de gelijknamige bestseller van Sarah
Vaughan, maar de scenario’s zijn
geschreven door David E. Kelley, de man
van Big little lies en The undoing.

Volgende maand:
De beloofde homage aan James Ensor.
Bespreking van De draaischijf van Tom
Lanoye

Geef toe, het klinkt veelbelovend!

Jim Savile, A British Horror Story
(Netflix)

Het blijft hallucinant hoe de Britse
televisiepresentator Jimmy Savile
een hele carrière lang aanbeden en geliefd
bleef, terwijl hij zich tegelijk schuldig
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