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C H E C K !

KRITISCH BEKEKEN
Het licht was na het eind nog niet goed en wel uit, of heel de zaal
stond al recht voor een ovatie. Ja, de VlaamsMarokkaanse
choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui blijft het publiek begeesteren
met zijn dansvoorstellingen. Met Fractus V, zijn nieuwste, vulde
hij maar liefst acht keer de Antwerpse Singel. Jammer dat je
blijft merken dat de bezige bij te veel hooi op zijn vork neemt.
HansMaarten Post

Vijf lichamen,
één bewegend lijf
Choreograaf
Sidi Larbi Cherkaoui
blijft zijn publiek
begeesteren
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Veerle
Lisabeth

Anjelica
Huston

Hoe vertel je
kinderen dat ze kanker hebben,
hoe bereid je hen voor op de be
handeling, hoe leer je hen om
gaan met pijn? Dit boek biedt
antwoorden op kindermaat via
het verhaal van Jiro. Bij het voet
ballen voelt hij zich niet lekker en
na onderzoek blijkt hij leukemie
te hebben. Genezen valt niet mee,
maar Jiro houdt zich kranig door
te vluchten in een imaginaire we
reld waarin hij een koning is. De
auteur liet zich voor dit prachtige
verhaal inspireren door de ziekte
van haar zoon. De mooie tekenin
gen zijn van Robin Martens. (jdr)

In de Schijnwerpers,
AltlasContact
Anjelica, dochter van
filmregisseur John
Huston, geeft aan de familienaam
al jaren een nieuwe glans. Als ac
trice en regisseur, maar nu ook
als schrijfster van haar memoi
res. Je moet al zeer je best doen
om in haar complexe levensver
haal van 600 bladzijden ook nog
Hollywoodverhaaltjes te vinden.
Anjelica schrijft met veel details
over haar jeugd in Ierland, haar
ontzag voor de afwezige vader en
haar moeizame relaties. Daar
hoort Jack Nicholson bij, maar de
laatste hoofdstukken – zonder
Jack – zijn de beste. (lhe)
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Koning Jiro
van Lijfland
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MISDAAD

DRAMA

Seizoen 1, Warner
(22 x 45 min.)

Universal

Gotham

The Water
Diviner

Intrigerend pre
quelconcept, de
stad portretteren
waarin Batman en zijn kleurrijke
tegenstanders zullen ontstaan.
Toch sleept Gotham zijn derde ster
maar nipt binnen. Met Bruce Way
ne als twaalfjarige wees en Jim
Gordon (de latere commissaris)
als held zitten de ‘misdaad van de
week’ en de plejade van protoboe
ven vaak de betere verhalen in de
weg. Maar Catwoman en Penguin
zijn oké, het retrosfeertje werkt en
Jada Pinkett Smith smult van
haar campy rol. Laat dat tweede
seizoen maar komen. (tdc)

Russell Crowe is niet
de eerste acteur die
plat op zijn bek gaat
als regisseur, maar in zijn geval is
het pijnlijk. Uit The Water Diviner
komt onze Gladiator naar voren als
een uitgebluste ambtenaar vlak
voor zijn pensioen. Het verhaal:
trotse vader laat drie zonen naar
WO I vertrekken en gaat ze zoeken
nadat ze zijn gesneuveld in de slag
om Gallipoli. Tussendoor loopt Cro
we (die ook de hoofdrol speelt) te
klungelen met wichelroedes – van
daar de titel – en schuldbewust te
kijken. Over dit ‘waargebeurde’ ver
haal is een strooppot gekieperd. (jdr)

tvserie: ¨ ¨ ¨ è è
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film: ¨ ¨ è è è
extra's: ¨ ¨ è è è

Düsseldorf, Oslo, Barcelo
na, Zürich en Parijs te zien
zal zijn. Cherkaoui liet
zich daarvoor inspireren
door teksten van de Joods
Amerikaanse taalkundige
en politiek denker Noam
Chomsky.
Een paar van diens zinnen
worden aan het begin van
Fractus V uitgesproken
door een van de dansers;
over individu en propa
ganda, en eindigend met
de aansporing ‘ontferm je
over de machtelozen’. Hier
is een geëngageerde maker
aan het werk, dat voel je.
Geen wonder dat hij de
avantpremière van deze
voorstelling per se wilde
spelen voor een zaal vol
vluchtelingen. Het leidt te

C H E C K !

IS DAT NU KUNST?

De expert dient de scepticus van antwoord

blijven in onze ogen nogal
simplistische pogingen om
de actualiteit naar binnen
te trekken in een voorstel
ling die het voor de rest
vooral moet hebben van
zijn poëtische en choreo
grafische kracht. Het me
rendeel van de andere

Fractus V moet
het vooral hebben
van zijn poëtische en
choreografische kracht
vens tot een paar niet mis
te verstane sequenties.
Een waarbij Cherkaoui
met de zapper in de hand
op een stoel zit, terwijl op
het podium twee dansers
met revolvers maar blijven
schieten op een andere
danser. Of eentje waarbij
in fraaie slow motion een
heftige vechtpartij uitge
beeld
wordt.
Het
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Wat?
Fractus V (Sidi Larbi
Cherkaoui/Eastman)
Wanneer?
10 en 11 november (Concert
gebouw, Brugge), 2 en 3
december (Stuk, Leuven)
Toegangsprijs?
Naargelang de locatie
www.
eastman.be

fragmenten waarmee
Fractus V werd opge
bouwd getuigt namelijk
eens te meer van Cherka
oui’s choreografisch ta
lent. Prachtig hoe vijf
mannenlichamen meer
maals één samen bewe
gend lijf worden. Of hoe hij
hun tien handen en tien
onderarmen de hoofdrol
laat spelen in een fraai
fragment. In korte span
ningsbogen blijft hij een
meester. Maar om van
Fractus V ook een
foutloze, lange span
ningsboog te maken,
had hij kritischer en veel
eisender moeten zijn.

Foto: Filip Van Roe

Foto: John Stezaker / The Approach

Hoe doet hij het? Het is al
jaren de vraag als het gaat
over Sidi Larbi Cherkaoui
(39). Het kan niet anders
of de man moet in een pa
rallel universum over ex
tra dagen tijd beschikken.
Er is niet alleen zijn Ant
werpse gezelschap East
man, waarmee hij voor
stellingen maakt en er de
wereld mee afreist. Er zijn
ook nog de vele andere op
drachten, gaande van gast
choreografieën tot een
opera (Shell Shock voor De
Munt, vorig jaar) en film
werk (de dansfragmenten
in Anna Karenina in
2012). En dan is hij, per 1
september, ook nog artis
tiek leider geworden van
Ballet Vlaanderen.
Daarvoor presenteert hij
eind oktober zijn eerste
choreografie, in een
avondvullend programma
dat in Gent, Antwerpen,
Hasselt en Roeselare te
zien zal zijn. Maar eerst
was er Fractus
V, voor
zijn ei
gen ge
zelschap.
Een nieu
we voorstelling
met vijf mannelij
ke dansers (waar
onder hijzelf) en
drie muzikan
ten, waar
mee hij de
komende
maanden
onder meer in

Het werk
L I (2008)
De kunstenaar
John Stezaker
Gewoon een stuk uit een
oude foto knippen. Kan het
nog makkelijker? ‘Deze
Britse kunstenaar verza
melt al decennialang publi
citeitsfoto’s en stills van
oude Hollywoodfilms en
maakt daar beeldgrappen
mee, om het oneerbiedig te
omschrijven’, aldus Frits
Gierstberg, curator bij het
Nederlands Fotomuseum
in Rotterdam. Dat organi
seerde dit voorjaar een
overzichtstentoonstelling
met werk van Stezaker, die
in 2012 de prestigieuze
Deutsche Börse Photograp
hy Prize won en geruime
tijd les gaf aan het Londen
se Royal College of Art. ‘De
ene keer plakt hij twee fo
to’s aan elkaar, de andere
keer knipt hij een stuk uit
een foto. En telkens gebeurt
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er iets vreemds. Het resul
taat trekt ons oog aan. Neem
deze foto. Ondanks het ont
brekende stuk ervaren we
het toch als één beeld. We
zien de vrouw die er niet is.
Onze hersenen proberen het
beeld af te maken en hebben
daar geen moeite mee, juist
omdat we al zoveel beelden
hebben gezien. Stezaker
speelt met dat mechanisme
in ons hoofd. Het bijzondere
aan zijn werk is dat het
steeds een ingreep op het
scherp van de snede is. Om
terug te komen op je begin
vraag: probeer zelf maar
eens. Om dit zo precies te
doen dat het ook werkt? Het
zal niet zo makkelijk blijken
als je dacht.’ (hmp)
Werk van Stezaker wordt nog
tot 24 oktober voorgesteld door
de Londense galerie The Ap
proach bij Independent Régen
ce (woensdag tot zaterdag 12
tot 18.30 uur, Regentschaps
straat 67, 1000 Brussel; gratis).
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ROCK

ROCK
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Rattle that Lock
Sony

Crosseyed Heart
Virgin

String Quintet D.
956

Pc, ook op PS4 en
Xbox One

David Gilmour

Keith Richards

Schubert

Mad Max

Pink Floydgitarist
David Gilmour reflecteert op zijn
vierde soloalbum vaak op de
sterfelijkheid, wellicht van zijn
overleden vriend Rick Wright.
Dat geeft het album soms een
elegische toon, in prachtsongs
als Boat Lies Waiting en Today.
Het hele album is zorgvuldig op
gebouwd, met instrumentale in
tro en outro, herkenbare gitaarso
lo’s voor Floydfans, maar geluk
kig ook voldoende eigenheid. Van
meerdere songs gaat zelfs een
opvallend spontaan gevoel uit,
door de blues en jazzaccenten
en de verrassend ongepolijste
productie. (vpb)

‘That’s all I’ve got’,
roept Richards goed twee minu
ten ver in Crosseyed Heart, een
akoestische blues over dubbel
verliefd zijn. Waarna hij losbarst
in songs die bovenop Stones
nummers als She’s So Cold en
Brown Sugar geschreven zijn. De
gitaar klinkt eender, maar de rit
mesectie is doffer en de stem
mist Mick Jaggers snedigheid.
Dat maakt de songs die het minst
aan The Stones doen denken, de
beste. In het mooie Suspicion laat
Richards perfect horen wat deze
plaat genietbaar maakt: de man
is een topgitarist en zijn zang zit
niet al te zeer in de weg. (vpb)

Samen met zijn familieleden, Ve
ronica, Sara en Wieland, aange
vuld met de cellist Michel Bou
langer, nam Sigiswald Kuijken
het strijkkwintet D.956 van
Schubert op. De Kuijkens hebben
met Schubert enige ervaring en
dat hoor je meteen. Er wordt eer
lijk gemusiceerd zoals we dat bij
Sigiswald en co gewoon zijn. Na
een klein uurtje zit het kwintet
erop en blijft bij de luisteraar het
gevoel van meesterschap han
gen, van de componist en in ze
kere zin ook van zijn vertolkers.
Meer moet dat niet zijn. (mcx)

In een postapoca
lyptische woestenij
ben jij Mad Max,
die voor dood achtergelaten
wordt door de maniakale barba
renleider Scrotus. Zonder wa
pens en zonder voertuig trek je
deze uitgestrekte, levensgevaar
lijke wereld in. Je doel: de ultieme
krijgswagen bouwen. Mad Max –
de film – was een waanzinnige
trip doorheen een nog krankzin
nigere wereld, en het spel gaat
absoluut dezelfde richting uit.
Wie op zoek is naar een hyperac
tieve mix van exploratie, lijfaan
lijf en voertuiggevechten, is hier
aan het goede adres. (rap)
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