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VANAF NU IN DE BIOSCOOP

PRESENTEERT

GENTGENT ● Alexander DeAlexander Devriendt en devriendt en de
zizijnen kiezen niet vjnen kiezen niet voor klassiekoor klassiek
theatheater, maar zoek maar zoeken naaren naar
maniermanieren om anderen om anders om t om te g gaanaan
met het publiek. Soms doormet het publiek. Soms door
toescoeschouwhouwerers uit de scs uit de schouwburhouwburg tg te
halen, soms door ze individueel thalen, soms door ze individueel te
benaderbenaderen. In n. In Audienceudience makmaken zeen ze
hun vhun vooroorstelling met en oelling met en over deer de
twtweehonderd mensen in de zaal. eehonderd mensen in de zaal. 

Centraal op scène dan ook geen decor, maar
een projectiescherm. En de camera is conse-
quent op de zaal gericht. Acteurs staan zelden
op het podium, meestal nemen ze plaats tus-
sen de mensen. In detail vertellen wat de spe-
lers doen, is de pret bederven voor wie nog
wil gaan kijken. Maar om toch enigszins een
idee te geven: ze formuleren zogenaamd de
gedachten van toeschouwers die up-close in
beeld worden genomen, ze gaan aan de haal
met persoonlijke spullen van mensen, ze
leveren commentaar op wat ze zien, ze pro-
beren de boel te manipuleren. Wat begint als
schilderachtig kijken naar het publiek evolu-
eert gestaag tot een experiment met de
groep. Hoe reageren mensen als er één toe-
schouwer wordt uitgelicht? Hoe gedragen ze
zich als er een appel wordt gedaan op hen als
massa? Geen enkele voorstelling is precies
hetzelfde, want elk publiek is anders. 

Ontroerend Goed slaagt er ook dit keer in
om van de theateravond iets onveiligs te
maken, dat is op zich een verdienste. Ik
betrap er mezelf op dat ik mijn haar goed zit
te leggen en mijn rokje recht te trekken (help,
straks ben ik in beeld), en nu en dan dringt de
vraag zich op: doe ik mee of niet, en wat bete-
kent dat? Is het zurig om niet mee te doen
met de menigte? Een gebrek aan engage-
ment tegenover de spelers? Of net een blijk

van gezond individualisme, een bewijs van
een gezellig soort eigengereidheid? Doe ik
wel mee omdat ik dat lollig vind, of om niet
op te vallen? Is dat onschuldig, of wijst dat
toch ook op een mogelijke neiging tot fout
groepsdenken in gevaarlijkere contexten?
Dat ze die kwestie aan de orde willen stellen
blijkt ook in de beeldenstorm waar de voor-
stelling mee eindigt. De recente omwentelin-
gen in de Arabische wereld tonen aan hoe
sterk en belangrijk een massa kan zijn, maar

een seconde later zie je evengoed een nazi-
uniform voorbijflitsen. Een eenduidig ant-
woord bestaat niet. 

Audience is best een vermakelijke voor-
stelling met hier en daar een leuke vondst.
Jammer dat Ontroerend Goed geen stap
verder gaat, niet dieper graaft, niet meer
probeert. De productie blijft toch een beet-
je steken in wat themaatjes aanraken en
dan keurig weer lossen. Een paar vragen
voorzichtig opwerpen en dan snel beslui-

ten dat het allemaal niet simpel is, zonder
meer. Ik had voortdurend het gevoel: het
concept is fascinerend, Audience zou een
slag in het gezicht kunnen zijn, een voor-
stelling waar je met een kop vol vragen
weer buiten komt. Maar tot meer dan lich-
te ongemakkelijkheid en een momentje
van vriendelijke zelfbevraging is het niet
gekomen. Toch een gemiste kans voor een
gezelschap dat al zoveel bewezen heeft.
Noblesse oblige. 

‘Audience’ van Ontroerend Goed opent Vooruitfestival The Game Is Up 

Help, straks
ben ik in beeld
Ontroerend Goed heeft al veel verrassende projecten
gerealiseerd en scoort daar al jaren mee in binnen- én
buitenland. We hadden dan ook veel verwacht van Audience, 
een voorstelling die van het publiek het onderwerp zou maken.
Zeggen dat het een teleurstelling was zou overdreven zijn,
maar het project viel toch wat dunnetjes uit. 
DOOR GRIET OP DE BEECK

Ex-vrouw Saatchi veilt 
deel kunstcollectie 
BRUBRUSSELSSEL ● Een gedeelte van de kunstcol-
lectie van Kay Saatchi komt in juni onder de
hamer bij het Londense veilinghuis
Christie’s. Kay Saatchi was vijftien jaar lang
de echtgenote van zakenman en mecenas
Charles Saatchi. Zelf is ze ook een notoir
kunstverzamelaar. Christie’s rekent op een
recordopbrengst van ongeveer 3,9 miljoen
euro. Na 25 jaar in Groot- Brittannië door-
gebracht te hebben, gaat Kay Saatchi terug
naar Amerika. Vóór de verhuizing wou ze
een gedeelte van haar kunstcollectie van de
hand doen. Om precies te zijn: 32 werken
van o.a. Ron Mueck, Lucian Freud, Paula
Rego, Sam-Taylor Wood en Andy Warhol. De
belangrijkste reden voor de veiling is dat
Kays nieuwe stulpje in de ‘Hollywood Hills’
zo veel glazen wanden heeft, dat ze niet lan-
ger al haar schilderijen kan ophangen. 

Kay Saatchi fungeerde als medecurator
van dertig tentoonstellingen in de
wereldberoemde Saatchi Gallery. Ze was
ook de drijvende kracht achter de Young
British Artists-movement met kunste-
naars als Damien Hirst, Sarah Lucas en
Tracey Emin.  (DL)

Kurt Cobainstrip verschijnt
in pocketversie
BRUBRUSSELSSEL ● GodspeedGodspeed, de graphic novel, de graphic novel
over Nirvana-voorman Kurt Cobain, krijgtover Nirvana-voorman Kurt Cobain, krijgt
een heruitgaeen heruitgave in pocketformaat. ve in pocketformaat. DeDe
stripstrip, die origineel is gepubliceerd in 2003, die origineel is gepubliceerd in 2003
en in zes talen werd vertaald, blijkt nogen in zes talen werd vertaald, blijkt nog
steeds een cultstatus te bezitten. steeds een cultstatus te bezitten. Vandaarandaar
dat is besloten om een het boek in manga-dat is besloten om een het boek in manga-
formaat uit te brengen, zo meldt formaat uit te brengen, zo meldt TheThe
IndependentIndependent. Het idee voor de strip is. Het idee voor de strip is
afkomstig van Chris Charlesworth, uitge-afkomstig van Chris Charlesworth, uitge-
ver bij Omnibus Press. ver bij Omnibus Press. Hij merkt dat deHij merkt dat de
voorbije acht jaar de belangstelling voorvoorbije acht jaar de belangstelling voor
de graphic novel alleen maar is toegeno-de graphic novel alleen maar is toegeno-
men. Amen. Auteurs Barnaby Leguteurs Barnaby Legg en Jimg en Jim
McCarthy hebben na Kurt Cobain ook alMcCarthy hebben na Kurt Cobain ook al
strips gemaakt van de roerige loopbaanstrips gemaakt van de roerige loopbaan
van Eminem, Tvan Eminem, Tupac en de Sex Pistols. pac en de Sex Pistols. NuNu
zijn beiden aan het werk aan zijn beiden aan het werk aan Neverland:Neverland:
Life and Death ofLife and Death of Michael Jackson Michael Jackson, dat, dat
later dit jaar moet verschijnen.later dit jaar moet verschijnen. (DL)

BRUBRUSSELSSEL ● Vandaag gandaag gaat inaat in
Bruggugge het Cinema e het Cinema Novoovo
Festival van stival van starart, met eent, met een
progprogramma dat, tamma dat, tot zondagt zondag
27 maar27 maart, rt, ruim 70 fuim 70 films uitilms uit
Afrika, Azië en Afrika, Azië en Latiatijns-jns-
Amerika zal aanbieden.Amerika zal aanbieden.
HierHieronder vonder volgt eenolgt een
uituitereraard subjectief liaard subjectief lijsjstjetje
met vimet vijf aanbejf aanbevolen titolen titelsels

DOOR JAN TEMMERMAN

● Rompecabezas/PuzzleRompecabezas/Puzzle van
Natalia Smirnoff, Argentinië

Een klein geschenk kan soms
verstrekkende gevolgen hebben.
Wanneer de bescheiden en
gedienstige huisvrouw Maria
(Maria Onetto) voor haar vijftig-
ste verjaardag van haar man en
kinderen een legpuzzel cadeau
krijgt, ontdekt ze een nieuwe
hobby. En als blijkt dat ze er ook
nog talent voor heeft, wordt het
zelfs een soort passie. Wanneer ze
zich stiekem inschrijft voor een
puzzeltoernooi, gaat er een nieu-
we wereld voor haar open in deze
charmante en gevoelige, bitter-
zoete debuutfilm.

● The Piano in a FactorThe Piano in a Factory/Gang dey/Gang de
qinqin van Zhang Meng, China

Chen was ooit fabrieksarbeider,
maar nu moet hij aan de kost
komen als muzikant in een band-
je. Zijn vrouw wil scheiden omdat
zij een makkelijker leven verkiest
met een man, die rijk geworden is
via de verkoop van namaakmedi-
cijnen. Chen zou graag het hoede-
recht bewaren over zijn dochter-
tje, maar het meisje zelf laat haar
keuze afhangen van wie haar een
piano kan bezorgen. Omdat hij
daar het geld niet voor heeft,
besluit Chen om met zijn vroege-
re collega’s uit de staalfabriek
met allerlei soorten afval zelf een
vleugelpiano in elkaar te knutse-
len in deze muzikale komedie die
je niet meteen uit China zou ver-
wachten.

● The White Meadows/KeshtzarThe White Meadows/Keshtzar
haye sepid haye sepid van Mohammad
Rasoulof, Iran

In deze visueel verbluffende

parabel, rijk aan symbolen en
open voor allerlei interpretaties
- een goede en waarschijnlijk
noodzakelijke manier om de
Iraanse censuur te ontwijken -
volgen we de omzwervingen
van Rahmat, wiens beroep ‘het
verzamelen van tranen’ blijkt te
zijn. Op een groot meer vaart hij
naar diverse eilandjes om daar
een luisterend oor te bieden
voor de zorgen en het verdriet
van de lokale bewoners. De
montage van deze film gebeur-
de door Jafar Panahi, de beroem-
de Iraanse filmmaker die
momenteel nog steeds in de
gevangenis zit.

● Proibido Proibir/Forbidden toProibido Proibir/Forbidden to
ForbidForbid van Jorge Duran, Brazilië

Via het wedervaren van enkele
studenten - ‘verboden te verbie-
den’ blijkt het levensmotto van
Paulo, student in de medicijnen
die van de gelegenheid gebruik
maakt om met allerlei drugs te
experimenteren - schetst deze
even kleurrijke als onvoorspel-
bare tragikomedie, annex
romantische driehoeksverhou-
ding, een zowel verrassend als
verontrustend beeld van Rio. Het
begint veeleer vrolijk, maar als
de drie protagonisten verstrikt
geraken in een zaak van groot-
stedelijk geweld en politiecor-
ruptie wordt de toon een stuk
grimmiger.

● Confessions/KokuhakuConfessions/Kokuhaku van
Tetsuya Nakashima, Japan

Net zoals een kernreactor kan
pesten op school - in het Japans
blijkt dat ijime te heten - soms
zwaar uit de hand lopen. Maar
dat geldt blijkbaar ook voor de
sinistere manier waarop som-
migen daarop reageren. In deze
gitzwarte, psychologische,
maar ook gewelddadige vergel-
dingsthriller neemt lerares
Yuko op een  kalme, indirecte
en perverse manier wraak voor
de dood van haar dochtertje. Zij
weet dat de daders zich in haar
klas vol luidruchtige, ongeïnte-
resseerde en rusteloze tieners
bevinden.

Cinema Novo van start in Brugge

‘Audience’ zou een slag in
het gezicht kunnen zijn,
maar tot meer dan lichte
ongemakkelijkheid is het
niet gekomen ■ Audience is een voorstelling met en over het publiek. Centraal op scène staat

een projectiescherm. 
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