
BRUSSEL BRUSSEL ● Behalve een familieportret is
Winter’s Bone ook de kroniek van een ach-
tergestelde rurale regio en haar bevolking,
in casu Ozarks Mountain Country in het
zuiden van Missouri. Daar situeerde mis-
daadschrijver Daniel Woodrell wel meer
van zijn boeken, die hij zelf als ‘country
noir’ omschrijft. ‘Country’ door de locatie,
‘noir’ omwille van de sfeer. Dat verklaart
meteen waarom deze rauwe en realisti-
sche film over een jong meisje dat in ellen-
dige omstandigheden haar familie over-
eind probeert te houden, zich ook wel als
een spannende  misdaad thriller laat bekij-
ken.

Het leven in Ozarks Mountain Country is
hard voor de 17-jarige Ree, magistraal ver-
tolkt door de jonge Jennifer Lawrence.
Correctie: het leven is er beenhard. Ze moet
niet alleen voor haar zieke moeder zorgen
en zich om haar jonge broertje en zusje
bekommeren, maar moet ook nog op zoek
naar haar vader. Die heeft hun armetierige
woning als onderpand gebruikt om op
borgtocht uit de gevangenis te blijven.
Maar omdat hij niet meer voor de rechter
is komen opdagen, riskeert de familie uit-
zetting.

De verdwijning van de vader heeft
zogoed als zeker iets te maken met het feit
dat er in de streek, in allerlei krakkemikki-
ge labo’s, illegale drugs worden gefabri-
ceerd, meer bepaald methamphetamine,
ook wel ‘meth’, ‘crank’ of ‘speed’ genoemd.
De lokale bevolking is van nature al niet
erg spraakzaam. Een meisje dat allerlei vra-

gen komt stellen, wordt dus zeker niet met
open armen ontvangen, ook al is ze alleen
maar op zoek naar haar vader om toch ten-
minste een dak boven het hoofd te kunnen
houden. Maar Ree houdt vol. Koppig, moe-
dig en waardig.

In ziIn zijn boek legt Daniel Wjn boek legt Daniel Woodroodrell ell 
uit dat het wuit dat het woord ‘bone’ in de titoord ‘bone’ in de titel el 
vererwijsjst naar een soor naar een soort  t  slang slang -
uitdruitdrukking, ukking, ‘Oh, giv‘Oh, give him a bone’e him a bone’, , 
die zodie zowel met sarel met sarcasme als met asme als met 
tederheid kan wderheid kan worden grden gebrbruikt.uikt.

Debra Granik: “We hebben even naar een
alternatieve titel gezocht, omdat mijn eer-
ste film al Down to the Bone heette en men
zich misschien zou afvragen of daar een
bedoeling achter zat. Maar het was louter
toeval. Pas achteraf beseften we dat Down
to the Bone vreemd genoeg ook een pas-
sende titel voor deze film kon zijn geweest.
Wat betekent het om, zoals in het geval van
Ree, een leven te leiden waarin je echt op
het bot zit? Hoe kun je overleven zonder
extra vet- of stootkussentje? Hoeveel
kracht moet je dan van binnenuit halen?”

Was u op vs u op voorhand voorhand verertrouwd met ouwd met 
de wde werereld van het boek, met het leeld van het boek, met het levenen
in het vin het verpauperde en rerpauperde en ruiguige Ozarke Ozarks
Mountain CountrMountain Country?y?

“Absoluut niet, en dat baarde ons wel zor-
gen. Voor een outsider blijft het trouwens
altijd moeilijk om de juiste observaties te
maken. We wisten dat we ter plaatse zeer
veel hulp nodig zouden hebben. We had-

den iemand nodig die ons kon vergezellen
naar allerlei plaatsen en die bij de mensen
kon aankloppen. Iemand die begreep wat
wij wilden doen en die als het ware borg
kon staan voor ons. Iemand in wie de loka-
le bevolking vertrouwen zou stellen. 

“In eerste instantie heeft Daniel Woodrell
ons daar met enkele mensen in contact
gebracht: een historicus, een folksinger, de
sheriff, enzovoort. Twee jaar lang hebben
we vanuit die contacten een soort ketting
opgebouwd. Dat was een zeer interessant,

bijna journalistiek onderdeel van het film-
maken: je volgt sporen, je krijgt onvolledi-
ge stukjes informatie en je zoekt naar ande-
ren die de informatie kunnen aanvullen. Je
wint hun vertrouwen, krijgt hun toestem-
ming. De achterdocht verdwijnt.”

WisWisten ze wat ven ze wat voor een hard en intoor een hard en intensns
verhaal u wilde verhaal u wilde vererfilmen?ilmen?

“Ja, dat wisten ze. En het is inderdaad een
donker verhaal. Geen enkele gemeenschap
hoort graag dat ze met een meth problem

zitten. Maar het was ook duidelijk dat we
geen documentaire wilden draaien en dat
we geen families, die actief met dat  meth -
gedoe bezig waren, wilden uitvragen. Wat
we wel wilden maken, was een portret van
een familie in nood. We voerden geen
onderzoek, we waren bezig met fictie.”

Tococh oogt h oogt WintWinter’s Boneer’s Bone bibijzonderjzonder
autauthentiek.hentiek.

“Als stadsmensen hadden we daarvoor
alle hulp en advies nodig die we konden
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een dansvoorstelling over het lichaam en hoe het zich verhoudt tot de dingen rondom
LILIA MESTRE - MOVING YOU

WO 02 & DO 03.02

!! PROFITEER VAN EEN VOORDELIG COMBITICKET VOOR DEZE TWEE VOORSTELLINGEN !!

ALBERT QUESADA & VERA TUSSING
TRILOGY
Quesada & Tussing spelen in hun choreografie met licht en schaduw,
stem en muziek, open en gesloten ogen…

WO 02 & DO 03.02

Cineaste Debra Granik levert met ‘Winter’s Bone’ een aangrijpende familiekroniek af

Hoe te overleven zonder een extra   

BRUSSEL BRUSSEL ● Het Museum of
Modern Art (MoMa) in New York
heeft een groots opgezette retro-
spectieve tentoonstelling aan-
gekondigd van Willem de
Kooning. De expo opent op 18
september 2011 en loopt tot 9
januari 2012. Aan de hand van
tweehonderd kunstwerken
moet de tentoonstelling een glo-
baal overzicht bieden van zeven
decennia artistieke arbeid van
de Nederlands-Amerikaanse
kunstenaar. De werken zijn
afkomstig uit zowel publieke als
private collecties. Het is de eer-
ste expositie in het MoMa die de
volledige zesde verdieping
nodig heeft, in het totaal toch
zo’n 9.000 vierkante meter.

Willem de Kooning, geboren in

Rotterdam in 1904, maakte faam
als abstract expressionistisch
schilder. Hij begon als leerling bij
commerciële schilders en 
volgde avondcursussen aan de
Rotter damse Academie. Hij werk-
te als interieurontwerper van een
grootwarenhuis, vertrok in 1926
als verstekeling op een boot naar
New York en vestigde zich later in
Manhattan als kunstschilder. Tot
zijn invloeden behoren Arshile
Gorky en Jackson Pollock. In 1952
maakte hij zijn eerste schilderijen
van de beroemd geworden serie
Women. Na 1955 verliet hij de figu-
ratieve weg en legde hij zich toe
op action painting. De Kooning
oogstte ook succes met fresco’s,
toneeldecors en sculpturen. 

(DL)

MoMa toont retro spectieve 
van Willem de Kooning

De Amerikaanse cineaste Debra Granik heeft een harde, intense
en aangrijpende overlevingskroniek gemaakt. Winter’s Bone,
naar de gelijknamige roman van de Amerikaanse ‘country
noir’-schrijver Daniel Woodrell, is het zorgvuldig
geobserveerde portret van een underclass familie in nood.
DOOR JAN TEMMERMAN

■ In Winter’s Bone bekommert de 17-jarige Ree (rol van Jennifer Lawrence) zich om haar jonge zus en broer.

BRUSSEL BRUSSEL ● Om kunstenaar Bernd
Lohaus te herdenken, die op 5 novem-
ber 2010 in Antwerpen overleed,
brengt het Museum voor
Hedendaagse Kunst in Antwerpen 
M HKA een hommage. Vanavond, van
19.30 tot 23 uur doen bevriende kun-
stenaars in het M HKAFE kleine inter-
venties en performances, gecentrali-
seerd rond een bijzondere keuken-
kast, ontworpen door Pohlschröder
en in het bezit van Bernd Lohaus.

De deelnemende kunstenaars zijn
Toni Geirlandt, Ann Veronica
Janssens, Emilio Lopez Menchero,
Ria Pacquée, Guy Rombouts, Marc
Rossignol, Francis Schmetz,
Timothy Segers, Chris Straetling,
Joëlle Tuerlinckx, Philippe Van
Snick, Marc Van Tichel en Angel
Vergara + Lucia Bru.

(ER)

M KHA brengt hommage
aan Bernd Lohaus

BRUSSEL BRUSSEL ● Het Vlaams-Marok -
kaans culturenhuis Daarkom
beschikt niet over een reserve van
800.000 euro, zoals minister van
Cultuur Joke Schauvliege (CD&V)
altijd heeft beweerd, maar van
maximaal 210.825 euro. Dat staat in
een brief die de instelling in
Brussel op 1 december naar de
minister stuurde en die De Morgen
kon inkijken. De kwestie komt van-
daag ter tafel in de commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement.
Zowel Bart Caron van Groen! als
Yamila Idrissi van sp.a roepen de
minister ter verantwoording. 
Het gaat niet om een detail, want
de minister bevestigde eerder in
het halfrond dat haar beslissing
om de werkingsmiddelen voor
2011 van 750.000 euro terug te
schroeven naar 300.000 onder
meer op die informatie gebaseerd
was. Zowel in het Vlaams
Parlement als op TV Brussel her-
haalde ze het cijfer van 800.000.
Nochtans was er voor die uitspra-
ken, op 12 november, overleg

geweest tussen een kabinetsmede-
werker,  begrotings deskundige
Geert De Roover en Daarkom,
waarop duidelijk gesteld werd dat
dat cijfer niet klopte. Directrice
Roos Pauwels bevestigt dat, maar
wil verder weinig commentaar
kwijt. “We zijn nu ons beleidsplan
en onze begroting voor 2011 aan
het afwerken en maken dat deze
maand nog over aan de minister.
Sinds eind vorig jaar is er echt over-
leg met de minister en we hopen
dat de komende maanden voort te
zetten.” 

Negatief beeld

“Het lijkt er sterk op dat de minis-
ter bewust heeft gelogen met de
bedoeling een negatief beeld op te
hangen van Daarkom”, zegt Bart
Caron. “Ik hoop dat er na vandaag
een kentering in het dossier kan
komen, zodat een project waar al
zoveel geld in gepompt is, niet ver-
minkt wordt voor het goed en wel
is begonnen.” 

“Wij hebben de discussie over
Daarkom in het Parlement niet op
basis van juiste gegevens kunnen
voeren en dat is schrijnend”, zegt
Yamila Idrissi. “In de perceptie
heeft het huis nu sowieso al schade
opgelopen. De minister moet dit
rechttrekken en haar beslissing
om de subsidies terug te schroe-
ven, herbekijken.” 
Schauvlieges woordvoerder liet
gisteren weten dat “de minister
uitgebreid en open zal antwoor-
den op de geplande vragen van de
parlementsleden. We staan in voor
een  basis subsidie van 300.000
euro om het voortbestaan van
Daarkom te garanderen, maar het
was lang wachten op het beleids-
plan en het financieel plan voor
2010. De minister heeft ook altijd
gezegd dat pas op basis van die
plannen bij de begrotingscontrole
kan bekeken worden of en wat er
mogelijk was. Zij is in overleg met
Daarkom over de toekomst en ziet
volgende week de Marokkaanse
ambassadeur.” (ST) 

Schauvliege onder vuur over Daarkom
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goedkoper
lezen?

Misschien kunnen jullie straks heel

veel uitknippen, als Romelu de

Gouden Schoen wint.

Stel: Romelu staat op het podium met

de Gouden Schoen en bedankt zijn

ouders. Wat doet dat met jullie?

Wat is het keerpunt geweest in

Romelu’s en jullie leven? Debuut?

Topschutter? Rode Duivel?

De voorbije twee jaar samengevat in

één woord?

Adolphine, je zei eerder al het gevoel

te hebben dat je Romelu een beetje

kwijt bent.

Quote van de vader: ‘Mijn zoon is

omringd door mensen die voortdu-

rend ja tegen hem zeggen’. Is het dan

jullie lot om als ouder degene te zijn

die voortdurend neen zegt? 

Romelu zegt zelf: ‘Ik ben voor nie-

mand bang. Alleen van mijn vader’.

Toch een beetje boeman, dan? 

Is jullie band met Romelu de voorbije

twee jaar anders geworden? Staan jul-

lie nu verder van hem af? 

NEDERLAND IN SHOCK

WikiLeaks doet boekje open

over samenzwering tegen Bos
>15

SNELRECHT

Yves Desmet over het vlugge

oordeel van Stefaan De Clerck
>16
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VADER EN MOEDER LUKAKU over hun kandidaat Gouden Schoen
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Groep rond pater
Versteylen raadt
stilzwijgen aan
BORBORGERHOUTGERHOUT � Een groep rond LucVersteylen heeft de pater geadviseerdna de pedofiliebeschuldigingen voorlo-pig geen publieke mededelingen tedoen. “Het heeft geen zin terecht tekomen in een opbod tussen woord enwederwoord”, zegt kerkjurist Rik Torfs,die deel uitmaakt van de adviesgroep. 
De vertrouwelingen kwam gisterenbijeen in het Xaveriuscollege inBorgerhout, waar Luc Versteylen woont.Ook advocaat Paul Q i di b

BRUSSEL � HeHet it interview i in n HumoHumogisteren mn met Maxime De Maxime De Winne, Winne,dede man d man die u undercover bi bij de de
belspelletjes g ging w werken, s stutuit de deVRT tT tegen de de bor borst. Het. Het ‘o ‘onafhan nafhan -kelijk wk weekblad’eekblad’ HumoHumo huist i in
hetzelfdehetzelfde g gebouw alw als W Woestijnvis,dat hdat het ot ophef f makmakendeende
progprogrammaamma maakt maakte, ee, en mn mocht a alsenigge iin priimeur de infiltrant
interviewen. De openbare omroepzit verveeld met het feit dat het tv-blad een voorkeurspositie kreeg.

eerder kunnen bekijken, wat ookgebeurt voor de recensies van De aller-slimste mens. 
Door het late uitzenduur was het voorkranten immers moeilijk om nog tekunnen inspelen op eventueel nieuws,wat een week eerder al het geval was,toen de jongens van Basta met een con-tainer de ingang van Mobistar hadd

huis en het weekblad. “Wij zijn niet geluk-kig met het feit dat een blad volledige toe-gang heeft gekregen tot het onafgewerk-te programma en alle informatie daar-over”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt.Volgens Verdoodt wisten zij pas “kortvoor de publicatie” dat Humo een inter-view had met Maxime De Wi

BJÖRN VERDOODT
(WOORDVOERDER ÉÉN):

We zijn niet gelukkig
dat één blad
volledige toegang
kreeg tot

BRUSSEL De VS-regering heeft in2009 de overname van een
uranium mijn in Namibië door hetBelgisch-Congolese bedrijf GeorgeForrest International (GFI)
verhinderd. Washington vreesdedat het uranium gebruikt zou
worden voor een Iraanse kernbom. 
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Einde van belspelletjes
leidt tot mediarel

HUMO EN VRT
BIJTEN VTM
>3-5

De strenge vader 
en de jolige moeder

van Lukaku
>11
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BRUSSEL BRUSSEL ● Het graf van de
Egyptische farao Toetanchamon
in Luxor wordt tegen het einde
van dit jaar gesloten voor bezoe-
kers. Inmiddels is een natuurge-
trouwe replica besteld die, door de
huidige stand van de technologie,
niet van het origineel te onder-
scheiden zal zijn. Toeristen zullen
binnenkort alleen nog die kopie
kunnen bezoeken.

De secretaris-generaal van de
Egyptische Hoge Oudheidkundige
Raad, Zahi Hawas, heeft tot de
drastische maatregel besloten
omdat de tombe van de op 19-jari-
ge leeftijd gestorven koning meer
en meer schade ondervindt van de
dagelijkse stroom van zo’n dui-
zend bezoekers: de verf schilfert af
en door de vochtigheid vormen
zich schimmelvlekken op de
muren, die op termijn het 3.300
jaar oude graf onherstelbaar zul-
len beschadigen.

De problemen gaan eigenlijk
terug tot in 1922, toen de Britse
archeoloog Howard Carter het
hermetisch gesloten graf open-
brak. De meegereisde scheikundi-
ge trof een dag later al ‘infecties’
aan.

Het graf van Toetanchamon is
niet de enige oudheidkundige site
die met dergelijke moeilijkheden
kampt. In 1963 werd de grot in het
Zuid-Franse Lascaux gesloten. Ook
daar leden de beroemde grotschil-
deringen onder de gestegen voch-
tigheid door de vele bezoekers.
Een facsimile opende twintig jaar
later. De prehistorische site
Stonehenge in Zuid-Engeland
werd gesloten in 1977 en ook de
inwoners van de Paaseilanden wil-
len strengere beperkingen voor
het toerisme omdat ze vrezen dat
de reusachtige beelden op termijn
schade zullen oplopen. 

(ER)

krijgen, of het nu om houthakken ging of
de jacht op eekhoorns. Bij de opnames heb-
ben we ook wel documentaire technieken
gebruikt, zoals werken met een heel
beperkte ploeg, zodat we ook in kleine
ruimtes konden draaien. We hebben geen
sets gebouwd, maar in bestaande huizen
gedraaid, waar je dus niet zomaar een
muur kunt weghalen om meer plaats te
maken.”

U wilde ook de banjo in erU wilde ook de banjo in ere here herstellen,ellen,
want sinds de want sinds de dueling banjosdueling banjos-seq-sequen-uen-
tie in tie in DelivDelivereranceance (1(1972) dr972) draagt dataagt dat
insinstrument een nogument een nogal onappetil onappetijtjtelielij-j-
ke, ace, achthterlierlijkjke connotatie met zice connotatie met zich
mee.mee.

“Ik weet het. Toen we met de voorberei-
ding van deze film bezig waren, hebben
mijn producente Anne Rosellini en ik vaak
tegen elkaar gezegd: ‘No matter what,
there will never be a banjo in this film.’
(lacht) Maar tijdens de draaiperiode wer-
den we ’s avonds vaak uitgenodigd op
informele muziekoptredens. De instru-
menten werden dan bovengehaald en
daar zat altijd wel een banjo bij. Na twintig
van die avonden dacht ik: ‘You know what,
banjo has the sweetest voice!’ Dus vond ik
dat de banjo een tweede kans verdiende.”

U prU praat er nu oaat er nu over alsof het om er alsof het om 
een eceen echt perht personagsonage ge gaat.aat.

“Maar de banjo is nu eenmaal een belang-
rijk instrument voor mountain music of
bluegrass. En het kan toch niet dat die ene
keer waarop de banjo op zo’n bangelijke en
bedreigende manier werd gebruikt, als
een soort oorlogskreet bijna, bepalend
blijft voor alles wat zo’n instrument verte-
genwoordigt.”

Hoe Amerikaans vHoe Amerikaans voelt zo’n goelt zo’n geïsoleereïsoleer-
de, rde, rururale bele bevolkingsgolkingsgroep zicoep zich nog?h nog?

“Dat is nogal complex. Veel van hun
zonen en dochters doen dienst in het

leger. Maar dat is vooral een klassenfeno-
meen. Het Amerikaanse leger heeft altijd
vooral gerekruteerd in de working class en
de underclass. Als er totaal geen werkgele-
genheid is, is er nog altijd het leger. In dat
opzicht voelen zij zich zeker Amerikaans.
Een groot verschil met de rest van het land
is dat die lokale bevolking niet zomaar
meegaat in dat zogenaamd Amerikaanse
streven naar materiële verbetering, dat
idee van ‘bigger, better, more’. Daarom
worden ze door de rest van Amerika soms

bekeken als bizar, of niet ambitieus
genoeg. Lui, zelfs. Maar niet iedereen hoeft
per se een groter huis of een mooiere auto
te hebben. Vergroting betekent voor hen
niet automatisch verbetering, maar dat
maakt hen daarom nog niet onpatriot-
tisch. Alleen anders.

“Een ander belangrijk verschil is het
idee van ‘baas op eigen grond’. Ik vond
dat wel charmant, dat idee van met rust
te willen worden gelaten. In die optiek
ergeren zij zich vaak aan allerlei bemoei-
enissen van de federale regering. Soms
deden ze voor deze film bepaalde sugges-
ties, waarop wij dan repliceerden dat bij-
voorbeeld de dierenbescherming of de
vakbonden dat niet zouden appreciëren.
Dan hadden zij zoiets van: ‘Wat maakt het
uit? Dit is onze grond. Wij zijn hier de
baas!’ Het idee alleen al dat een ander hen
zou vertellen wat ze al dan niet op hun
eigendom mochten doen, vonden ze
gewoon onvoorstelbaar.”

Op een bepaald moment zegt ROp een bepaald moment zegt Ree aanee aan
haar kleine brhaar kleine broeroertje: tje: ‘N‘Never ask fer ask foror
what ought twhat ought to be of be offered.’d.’

“Het is een regel, een soort levensles die
zij doorgeeft: dat familieleden of buren
elkaar spontaan zouden moeten helpen.
Als iemand ziet dat een familielid honger
heeft, dan zou het om een gift moeten
gaan. De behoeftige zou zichzelf niet moe-
ten vernederen door erom te vragen. Die
regel vertegenwoordigt de traditionele
waarden van Ozarks Country. Maar het is
zeker niet makkelijk, want eigenlijk leer je
een kind op die manier niet open te zijn.
Eigenlijk zou zo’n kind willen zeggen: ‘Ik
heb echt grote honger. Ik zou graag eten
krijgen.’ Maar zij leert hem dat niet te
doen. Tegelijk laat ze impliciet weten wat
‘the right thing to do’ is: verwanten en
buren die delen met elkaar. Zo’n traditio-
nele waarde werkt als ook de gemeen-
schap goed functioneert. Maar het loopt

fout wanneer zaken zoals drugs zo’n
gemeenschap corrumperen omdat er
geld mee gemoeid is. 

“Voor mij is dat drugsprobleem het
voornaamste teken van de pijn waar niet
alleen Ozarks Country, maar het hele
Heartland van de VS momenteel onder
gebukt gaat. Voor de lokale bevolking was
het een schok toen ze merkten dat drugs
niet alleen een stedelijk probleem waren.
Bergstreken zoals de Ozarks – maar ik ben
er zeker van dat dit ook voor de Pyreneeën
geldt – hebben ook een traditie van
moonshining (zelf illegaal alcohol sto-
ken, JT) en in de seventies werd er ook veel
marihuana gekweekt. De overheid is daar
zeer hard tegen opgetreden. Maar alcohol
en marihuana waren eigenlijk poesjes in
vergelijking met meth. Dat is een wild
beest. Het is ook een echte plaag, omdat
het zich zo makkelijk kan verspreiden.
Het is een drug die je met allerlei vreselijk
schadelijke chemicaliën in je eigen ach-
terkeuken kunt maken. En er hangt zo’n
sfeertje rond dat er zo makkelijk veel geld
mee kan worden verdiend. Ik vond het zo
triestig toen ze mij bij een recent bezoek
aan Australië vertelden dat ze het pro-
bleem daar ook al kennen.”

Winter’s Bone is met zeven nominaties 

(waaronder die voor beste film, beste regie, 

beste actrice en beste scenario) de topfavoriet

voor de Film Independent Spirit Awards, die op

26 februari, aan de vooravond van de Oscars, 

in LA worden uitgereikt. De film viel eerder al in

de prijzen op de festivals van Berlijn, 

Sundance, Seattle en Deauville.
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Blue Blue Notote mag vandaag noge mag vandaag nog
maar een frmaar een fractie van de gloedactie van de gloed
van wvan weleer uitseleer uitstralen, hetlen, het
jazzlabel van Ejazzlabel van EMIMI slaagt er t slaagt er toch
in om vin om vooroortdurtdurend in beeld tnd in beeld te
bliblijven. En daar hebben ze nietn. En daar hebben ze niet
alleen een alleen een Nororah ah Jones vones vooroor
nodig. nodig. Zo wo wordt met meer danrdt met meer dan
gemiddelde belangsemiddelde belangstellingelling
uitguitgekeken naar de nieuwn naar de nieuwe cde cd
van Ambrvan Ambrose Akinmusirose Akinmusire. e. De
plaat vplaat verschijnt pas in april,nt pas in april,
maar de hmaar de hype rond deze jongpe rond deze jonge
trtromompettispettist wt wordt al vrdt al volopolop
gevoed.oed.

Toen Blue Note nog het label van
de leeuw en de wolf was (Alfred Lion
en Francis Wolff), zat er geen greint-
je opportunisme in de business,
alleen pure schoonheid. Dat is van-
daag anders: het label is immers
geen ‘indie’ meer, het is eigendom
van een ‘mega’. 

Toch heeft baas Bruce Lundvall
sinds zijn benoeming aan het hoofd
van Blue Note (1984) altijd een dub-
bel spoor bewandeld: hij maximali-
seerde het commerciële succes,
maar koesterde ook een minder
lucratief plekje voor de fijnproevers.
Dat  fijnproevers plekje is geen
bodemloze put. Zie bijvoorbeeld
Jason Moran, de Amerikaanse pia-
nist die vorig jaar met zijn cd Ten stil-
letjes ieders hart veroverde. 

In die categorie zit ook Joe Lovano,
al decennialang een vaste waarde.
Lovano heeft trouwens net een nieu-
we uit, Bird Songs, een wat eigenaar-
dige hommage aan Charlie Parker.
Eigenaardig omdat Lovano op geen
enkel moment een echo van Parker
laat doorklinken, zelfs al speelt hij
bijna uitsluitend werk van de legen-
darische saxofonist. Lovano en zijn
kwintet Us Five maken er een
bedachtzame studie in harmonie
van, zonder enige power.

Intussen is Blue Note begonnen
met het hypen van zijn nieuwste
aanwinst, Ambrose Akinmusire.
Deze 28-jarige trompettist is gebo-

ren en getogen in Oakland,
Californië, maar woont en werkt al
geruime tijd in de stad waar je moet
zijn voor een  jazz carrière: New York.
Hij ging er in de leer bij Steve
Coleman en won in 2007 de
Thelonious Monk Institute Trumpet
Competition. 

Hij is geen echte nieuwlichter,
maar ook geen pure traditionalist.
Op YouTube vind je fijne fragmenten
van concerten in de Jazz Standard en
op Europese festivals. Akinmusire
toont er zich een slimme afstamme-
ling van grote  postbop -
trompettisten zoals Lee Morgan en
Freddie Hubbard. Tegelijk geniet hij
van een bepaald soort vrijheid. Hij
flirt graag met het soort ritmische
en harmonische instabiliteit zoals
we dat kennen van Wayne Shorter. Er
hangt dus spanning in de lucht. En
de line-up van de komende cd, When
the Heart Emerges Glistening geti-
teld, belooft veel goeds: tenorsaxofo-
nist Walter Smith III, pianist Gerald
Clayton, bassist Harish Raghavan, en
drummer Justin Brown. Te volgen
dus.

De geest van Lee en Wayne

DM-medewerker Didier Wijnants 
serveert wekelijks het beste van 
wat de jazzwereld te bieden heeft.J A Z Z

Joe Lovano Us Five, 

Bird Songs (Blue Note). 

Ambrose Akinmusire:

www.ambroseakinmusire.com

   stootkussentje

■ De jonge trompettist Ambrose
Akinmusire is nu al een hype. 

Graf Toetanchamon
vervangen door kopie

DEBRA GRANIK:

Wat betekent het om
een leven te leiden
waarin je echt op het
bot zit? Hoeveel
kracht moet je dan
van binnenuit halen?

WINTER’S BONE ★★★★

Regie: Debra Granik

Met: Jennifer Lawrence, John Hawkes,

Garret Dillahunt, Kevin Breznahan

Duur: 100 minuten
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