CULTUUR & MEDIA C3

DE STANDAARD

ZATERDAG 25, ZONDAG 26 JUNI 2016

{

WAAROM
de ster van
Ivo Van Hove
blijft stijgen

Ivo Van Hove: van geheimtip voor ingewijden tot superster.

B

ij de prestigieuze Tony
Awards in New York, maar
evengoed in het seizoens
overzicht van de Franse
theaterpers: in alle prij
zenlijsten stond de Vlaamse theater
regisseur Ivo Van Hove de voorbije
weken bovenaan. Zijn internationale
sterstatus is onbetwistbaar.
Ook NRC Handelsblad heeft dat in de
mot. In de Cultuur Top 100, een po
werlist van Nederlandse cultuurma
kers die in het buitenland goed sco
ren, klom Ivo Van Hove deze week
naar de eerste plaats. Vóór Rem Kool
haas, Marlene Dumas en het Rijks
museum.
‘Na zijn springplankjaar 2015 volg
den de écht grote hoogten’, zo noteer
de de jury. Het palmares is ook be
hoorlijk indrukwekkend: een opge
merkte entree op Broadway met het
repertoirestuk A view from a bridge,
de testamentaire rockmusical Laza
rus van David Bowie, gevolgd door
nóg een Broadwaypremière (The cru
cible). Binnenkort volgt de openings
productie in Avignon. De herrezen
Comédie Française, die na 25 jaar
weer het erepodium van het festival
mag inpalmen, brengt er in regie van
Ivo Van Hove Les damnés, naar het
filmscenario van The damned (1969)
van Luchino Visconti. Intussen blijft
ook Toneelgroep Amsterdam, het
theaterhuis dat Ivo Van Hove sinds
2001 leidt, grossieren in vier en vijf
sterrenrecensies.
Bij de regisseur zelf valt geen greintje
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euforie te bespeuren – in wezen blijft neelgroep Amsterdam leidt hij als
hij dat bedeesde jongetje uit Kwaad een strak georganiseerd cultuurbe
mechelen. Niettemin is er trots. Van drijf. In Nederland geldt hij als een
geheimtip bij het kransje ingewijden intelligente opiniërende stem, die
van gespecialiseerde Europese festi met steekhoudende argumenten de
vals, is Ivo Van Hove opgeklommen cultuur verdedigde in een uitzicht
tot een superster. In de
loos bezuinigingsde
Verenigde Staten ruil
bat. Zijn omgeving
de hij intussen zijn re
roemt zijn time ma
putatie van bad boy in
nagement,
zijn
voor die van alleskun
nauwgezette voorbe
ner, die applaus haalt
Van Hove kiest reiding, maar ook
op alle banken. Het
zijn sterke team
nooit voor
was
een
treffend
geest. Alle buiten
beeld: de avantgar
landse gastproduc
vergezochte
dist Ivo Van Hove, in
realiseert Ivo
interpretaties, ties
smoking bij de uitrei
Van Hove met een
maar zet de
king van de Tony
vaste ploeg, onder
Awards,
met
een
wie zijn partner Jan
kracht van de
beeldje in de handen.
Versweyveld als sce
acteur
voorop
Het
Angelsaksische
nograaf en Tal Yar
theater heeft hem in
den als videomaker.
gehaald als een game
Graag maakt hij
changer, iemand die
voorstellingen in een
breekt met conventies.
strak keurslijf. Maar
Omdat hij zich niet be
Van Hoves concept is
keerde tot de vedettencultus, met dat er geen concept is. Hij kiest nooit
Hollywoodsterren bovenaan op de af voor vergezochte interpretaties of te
fiche, maar hechte ensemblestukken gendraadse lezingen, maar zet de
maakt waarin acteurs schitteren en kracht van de acteur voorop. Van Ho
boven zichzelf kunnen stijgen.
ves voorstellingen zijn intelligent en
analytisch, maar evengoed sterk
Roerganger
emotioneel geladen. Hij neemt voor
Aan het hoofd van het grootste gezel af geen stelling in. Liever voert hij je
schap van Nederland, maar continu mee, zoals in Kings of war, in het
op reis: Ivo Van Hove is het toonbeeld hoofd van boosaardige en machtsgei
van de moderne regisseur. Combine le koningen. Of laat hij de noodlottige
ren is de tweede natuur van deze vol onverzettelijkheid van Eddie Carbo
bloed manager en roerganger. To ne voelen en meebeleven, zoals in A

view from a bridge.
Een meester van de monumentaliteit
en het grote podium is hij ook. De fil
mische montage, met de camera live
op de scène en een decor dat soms uit
niets meer bestaat dan impressio
nante videobeelden, haalt zijn thea
ter naar vandaag.
Hollywood

Wat volgt? Alvast een samenwerking
met Jude Law en het Londense Barbi
can in 2017 in de Amsterdamse Carré.
Amerikaanse critici gokken dan weer
op een Hollywoodfilm.
Maar waarom zou deze theatermaker
over afzienbare tijd niet kunnen lan
den bij een groot stadstheater bij
ons? Zijn opgang als theatermaker
realiseerde hij in Nederland. Het
land gaf hem de kans een gezelschap
te leiden, toen hier de krenterigheid
regeerde en beleidslui een andere
richting opkeken. Maar hoe interna
tionaal zijn blik ook is, Van Hove
koestert ook zijn wortels.
Het klinkt een beetje wrang dat NRC
nu meldt dat hij ‘al lang als een Ne
derlander beschouwd wordt’. Ook
Vlaanderen is een exportland voor
cultuur. Met een powerlist waar beel
dende kunstenaars bovenaan prij
ken, maar evengoed modeontwer
pers, filmregisseurs, striptekenaars,
popgroepen en klassieke ensembles,
dj’s en choreografen. Naast theater
makers die internationaal furore ma
ken.
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