
•••• 

L 

t 
}W Anke Engelke geen imita

'eL doen. is ronde: wij lachen 
we den ken aan de videos

\'91l!rin ze WiDl Wenders en 
~.l Hancke speelde. 
n we de EPA's voorstellen om 
nd jMr StelJan Skarsgard te 
presenteren? Die was \'er

.an het pingpongen met de 
t" acteur Mads Mikkelsen 

et ceo lieve lust was. 'Ik weet 
e Ze5 keer bent verkozen tqt 
t se.xy DeeD, Mads, maar De-

ken is erg klein', 'Bedankt 
. je bent als een overgroot

'foor me.' 
I Pi ccoli kreeg oak cen spe

. pois 1."" leek daar bijzonder 
; om ; Stephen Frears had 

aar een krop in de keel toen 
g steeds stralende Anouk Ai
hem z.On lifetime achieve
award gal, maar was vlug 

zijn krnbbi3e zelf. 'Ik ben al
t Jullie hale.n: ik maak geen 
rs films en geeD miserie
' En hij gooide Hans Van Nuf

een moai bloemetje toe: 'lk 
Dais onze Vlaamse vriend 
willen zijn en weer aan het 

van mijn cani~re wi11en 
t· 
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BESTE ABATTOIR-VOORSTELLING SINDS 'TOURNIQUET 

Kijken mag, aanraken niet 
Na ziJn tv-serie en zijn opera maakt Abattoir 
Ferme nog eens gewoon theater. Nu ja, 
gewoon 7 'Monkey' viert het onaantastbare lijf. 

Abattoir Ferm~ focust op het 'barokke lichaam'. C ~Ltli ~1I01J~' 

VA. N ONZE ME DE W ERKER 

WOUTER HILLAERT 
BRUSS£L J Het eerste wat ann 

Monkey opvalt is het grootBt.' de 
cor. Groezelig licht piept door ho
ge planken muren. In het midden 
staat een aftands veldb d, met 
witte sporen van geweld, sC'ks fJ f 
simpelweg pure tl'istesse. Dit 7.0U 

een kerker kunnen zijn, maar ook 
een vroegmodern hoerenkot. In 
elk gevaI iets ondergronds. 
Regisseur Stef Lernous verdiept(· 
"lich in het literaire werk va n de 
17de-eeuwse hoveling John \Vil· 
mot. Onder Charles II deed hU 
zith naarstig te goed aan drank en 
andere excessen. Verban llcn am 

zijn pikante poezie, begon bij als 
Dr. Bendo een illegale kwak7..aJvcr

praklUk 'voor ollvwchtbare vrou

wen'. 

Een voor cen paraderen die Mcm

key binnen. Hautain, onaanraa.k 

baar, schaars gekleed en met de 

vcrleidelijkheid die je krJJgt als je 

grati~ to vertraagL dal de span · 

ning maximaal wordt. In die vcr 

n'aging oefent Abaltoir 7.ich al Ja

ren, Hier bereikt ze haar toppunt 

aan beeldeode kracht. 

De focus ligt dan ook op het iba_ 

rokke lichaam', zoals de expo Cor

pus Rochester in de Beursschouw~ 


burg. over ue liber tijnse tijd dat 

hel li<.! hA.1l111 noll, te explore.ren vie.l 


als weWlScllappelijk lDysterie en 
erotische grenservaring. 
Niel lustbevredigil'lg stant cen
traaJ in Atfonkey, weI de ontholl 
ding daarvan. lies wat je. zie t is 
!let loute.re fantasma van cen malt 
lDet witgekolktc kop (Chiel van 
Berkel) d ie aall het bed gekluis
terd is. Je kan er Wilmot iu zien, 
die ap zijn drJeendertlgsle stierf 
R aJ) syfilc.. Hier h angt hij zieh op. 
Zij n stilettop rinsesscn lake.lcll 
hem neer. begr..,.ven henl onder 

. stapels aardt' en wekken hem weer 
tot leven. 
De gekke filmma.ker die Vnn Ber
kel in Abattoirs eerdere werk vcr
tolkte, is Wer een geparalyseerde 
of geworden, gedoemd om uesur 

reele film die aan zijn uitgebhl.Ste 
blik voo rb\jlrekt passief le aan
.schouwen. Zorus een nlOdern kijk· 
buiskin d e.n a lle ziele.n in de barok . 
Ze konden zicb verl l1stigc.o aan de 
grootse presentatie van praa.l, 
bloed, verwrongen I.ic.hamen, sub
tiel erotiek.Monkey gaat dan o()k 
niet over waar we naar kijken: 
maar over d.at kijken zeIt. Op het 
eind zal Lernous OIlS met duivcls 
plczier verblindeu. 
Maar a lles wat we daarvoor gezien 
hebben, neemt niemand ons nog 
af,J1Q1lkey is, am zijn hypnotische 
Kracht en zij n soevereine st.ijloefe
bing, de bcsle productic vall Abat
toi r Ferm€: sinds hCl gcvierdc 
1burniquet. 

Tot ].Jom In Nona. Mechelen. 
01,·20.37.90. op rei. lot 30 ",aart 
'Corpus R(]chestef~ tol23112 in de 
Beursschbuwburg. Brus!iol. 

Tweede Willy Vandersteenprijs voor Michiel van de Pol 
de Pol mecrdimensionaleVAN ONZE MEOE"Wt.RK( R 

personages van vlees enTOON HORSTEN 
bloed: Ze om,chrijft Van UUSSEL I Dc tweede 
de Pol als fee.n mooie verl ...-Willy Va.ndersteenprijs, 
genwoordiger van tie ster· die hel beste Nederlands
ke aanw ezjgheid van detaJige stripalbum van de 
autobio grafische graphicvoorbije twcc jaar be
novel in Vlaanderen enkroont, is voor de Neder
Nederland ', en ziet de tclandse strip maker Michiel 
kenaar als 'exponent van vall de Pol (1965 ). trlj wint 
een stl'ipgcneratie diede prijs voor hel aulobio
koppig en met \' e l doorgrafisehe alhum Thrux 
zeU;ngsvcnnogen haa r einaar Johan uit 2010 en 
gen ding blijft doen in fikrijgt 5000 euro. Als wIn
nanc.icel weinig stimnle~naar voigt hfj de Vlamlng 
rendc uUlstandigheden'.Brecht Bve,," op. 
De keuze van de jury isHet bekroonde boek doet 
vcrrassend te not~men ,het reIaas van Van de Pols 
('nO('lIrrpntpn ~t"pn nD 
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