
naar  het  filmscenario  van  The
damned.  Een  snoeiharde  zeden
schets  uit  1969,  waarin  Luchino
Visconti de worsteling schetst die
een familieimperium in de staal
industrie voert met het opkomen
de nazisme. 
Ook Eric Sleichim en zijn Blind
mansaxofoonkwartet zijn erbij in
Avignon.  Sleichim  bedacht  een
klankconcept bij Les damnés, een
soundtrack  die  de  tijdgeest  van
het stuk oproept. Te beginnen met
oerDuits repertoire van Bach en
Buxtehude,  in  bewerking  voor
saxofoon.  Schubert,  Brahms  en
Beethoven krijgen drie turntables
als  gezelschap.  Het  derde,  git
zwarte bedrijf kleurt atonaal, met
verwijzingen naar ‘ontaarde’ com
ponisten. Ook hier staat de sax, als
verfoeid Amerikaans instrument,
centraal. Sleichim gooit er bij wij
ze  van  contrast  ook  een  flard
Rammstein tussen.
Zo  werkt  hij  vaak,  zegt  hij.  ‘Ivo
geeft  aanwijzingen,  maar  ver
wacht ook een duidelijk concept.

H
et vier uur durende
The  fountainhead
was twee jaar gele
den  de  sensatie  in
Avignon.  Nu  staat

regisseur  Ivo  Van  Hove  er  op
nieuw. Dit keer met de Comédie
Française,  het  vlaggenschip  van
het  Franse  theater,  voor  de  ope
ningsvoorstelling  in  het  Pausen
paleis. 
Op  de  affiche  staat  Les  damnés,

‘Iets waar je op 
moet wachten is 
nog mooier op 
het moment dat 
het er is’ 
KARL VANNIEUWKERKE 
vraagt het publiek van zijn Tour
programma ‘Vive le vélo’ op 
Instagram om nog even geduld te 
hebben. Fans klagen dat ‘Panenka!’,
de talkshow van Vannieuwkerke 
over het EK voetbal, na de exit van 
de Duivels nog loopt op Eén, terwijl 
de Ronde van Frankrijk al 
begonnen is. 

DESALNIETTEMIN
HET GENIE EN 
DE GOKKER

JAN VAN HOVE

Francis Bacon was niet alleen een geniale schilder, hij was
ook een verwoede gokker. Vele avonden van zijn leven moet
hij in het casino van Monaco aan de roulettetafel hebben
doorgebracht. En dat is men daar niet vergeten, want deze
zomer wordt in het Grimaldi Forum een tentoonstelling aan
zijn werk gewijd.
De Britse kunstenaar was niet direct een oppassende jon
gen. Hij kon drinken als een tempelier en had een tumultu
eus liefdesleven. Zijn gokverslaving is minder bekend, maar
moet een echte obsessie voor hem zijn geweest. Om het geld
was het hem niet te doen. Bacon stond bekend als een gene
reuze kerel die eventuele gokwinsten meteen spendeerde
aan champagne en kreeft voor zijn vrienden.
Bacon zei graag dat in schilderen en gokken naar zijn gevoel
dezelfde wetten golden. In allebei was het erop of eronder,
in allebei lagen succes en verlies dicht bij elkaar, afhankelijk
van de risico’s die je bereid was te nemen. De kunstenaar
kon lange tijd aan een schilderij blijven werken, maar als
hij het gevoel had dat het niet goed kwam, vernietigde hij
het doek en begon hij opnieuw. Het verlies of de volle pot:
een tussenweg was er niet.
De  gokverslaving  moet
Bacon bij momenten parten
hebben  gespeeld.  Het  ging
zo  ver,  dat  hij  zijn  eigen
roulettewiel  aanschafte  om
het spelletje thuis te kunnen
voortzetten  met  zijn  vrien
den.  Op  een  schilderij  uit
1950, dat op de tentoonstel
ling  in  Monaco  present  is,
staat trouwens een roulette
wiel afgebeeld.
De prijzen voor Bacon rijzen de jongste jaren de pan uit.
Drie jaar geleden werd op een veiling in New York de fabel
achtige recordprijs van 142 miljoen dollar (toen 106 miljoen
euro) neergeteld voor zijn triptiek Three studies of Lucian
Freud.  Maar  kort  na  de  oorlog  was  dat  nog  anders  en
probeerde hij tevergeefs enkele schilderijen aan het casino
van Monaco te slijten om gokschulden te betalen. Achteraf
beschouwd hebben de casinobazen daarmee een fameuze
belegging gemist. Slecht gegokt!

Gokken en 
schilderen: in 
allebei was het
voor Bacon 
erop of eronder

IVO VAN HOVE ZET DE COUR D’HONNEUR NAAR ZIJN HAND

Repetitiebeelden  van  ‘Les  Damnés’,  de  openingsvoorstelling  van  het  Festival  d’Avignon  in  regie  van  Ivo  Van  Hove.                        Op  de  foto  rechts:  de  vier  saxofonisten  van  Blindman  achteraan  op  de  stelling  tegen  de  gevel  van  het  Pausenpaleis.  ©  Jan  Versweyveld

Regisseur Ivo Van Hove opent morgen met
de ComédieFrançaise het festival van 
Avignon. Voor het geluidsconcept werkt hij
al voor de zevende keer samen met Eric 
Sleichim, componist en opperBlindman. 
‘Ivo bedenkt theater vanuit een hecht team,
waarin alle disciplines samenkomen.’ 
GEERT VAN DER SPEETEN

Avignon opent   gloeiend heet

TELEVISIE

‘Top Gear’presentator kapt er al mee
Chris Evans gooit al na één 

seizoen de handdoek in de ring 
als presentator van het BBC
automagazine Top Gear. ‘Ik stop 
met Top Gear’, zei Evans gisteren 
op Twitter. ‘Ik deed mijn best 
maar soms is dat niet genoeg.’
De presentator zou het beu zijn 
dat de show wordt afgekraakt in 
de Britse pers. Bovendien zijn de 
kijkcijfers van Top Gear gezakt 
tot een historisch dieptepunt. 
Amper 1,9 miljoen kijkers zagen 
de uitzending van zondag.

Evans kondigde zijn vertrek aan 
nadat de Britse politie een klacht
voor seksueel misbruik had be
vestigd. Een vrouw beschuldigt 
hem ervan dat hij haar zou heb
ben misbruikt in de jaren 90. 
Evans, die alles ontkent, wordt 
binnenkort ondervraagd over 
de zaak. 
Chris Evans nam samen met 
Matt Leblanc de presentatie van 
Top Gear over na het vertrek van
Jeremy Clarkson, Richard Ham
mond en James May. (cdl) Chris Evans: de heisa beu. © bbc
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figureren  de  saxofonisten  in  een
begrafenisstoet, daarnaast zijn ze
ook  de  brengers  van  slecht
nieuws. Het past in Ivo’s concept
voor deze voorstelling: van begin
tot einde zijn alle acteurs, muzi
kanten en technici op het podium
aanwezig.  Op  de  vuurrode  vloer,
die  het  gloeiend  staal  van  de
Kruppsfabrieken suggereert.’
Avignon  openen  op  de  Cour
d’Honneur is de hoogste theater
eer, maar het is geen cadeau. De
ruimte is bijzonder dominant. ‘Er
mag zelfs geen speaker of spot aan
het  monument  vastgehaakt  wor
den’, zegt Sleichim. ‘De surround
klank die ik graag hanteer, zal hier
dus niet lukken. In beeld en klank
moet je deze ruimte aanvaarden.
Ivo  van  Hove  en  scenograaf  Jan
Versweyveld hebben dat slim be
keken: ze spelen de volle breedte
uit,  door  iedereen  samen  op  dat
gloeiendrode plateau te plaatsen.’

‘Les  damnés’,  6  >  16  juli  in  Avignon

even confronterend,  vaak op het
randje van art brut.’ 
Wat Van Hoves theater zo bijzon
der maakt? Sleichim: ‘Ivo Van Ho
ve wil niet veroordelen of iets po
neren  naar  een  publiek.  Hij  wil
juist vragen en twijfels  losweken
waar hij  zelf ook mee zit.  In Les
damnés  staan  warme  familie
banden  tegenover  de  koude  ver
nietigingsmachine van de oorlog.
Ivo  is  geen  observator.  Hij  ver
plaatst zich in de huid van de toe
schouwer,  zonder  simplistisch
oordelen te vellen.’

Breedte

Bij Van Hove kan de livemuzikant
telkens  weer  een  andere  positie
innemen.  Nooit  komt  dat  gefor
ceerd over.
Sleichim:  ‘In  Romeinse  tragedies
zaten de percussionisten met hun
gigantisch instrumentarium in de
orkestbak.  In  Theorema  speelde
een  strijkkwartet  mee.  Kings  of
war werkte met trombonisten en
een  contratenor.  In  Les  damnés

larmes dat in 2005 Avignon open
de. Sleichim: ‘Ivo van Hove is het
type  regisseur  dat  goed  voorbe
reid op de eerste afspraak komt.
Fabre creëert op het podium, hij is
als  een  plastisch  kunstenaar  die
zijn performers boetseert en daar
lange  repetitieprocessen  voor
nodig heeft.’
Van Ivo Van Hove leerde Sleichim
hoe je omgaat met de grote machi
nerie. ‘De praktische regeltjes, het
organigram, de timing: dat rader
werk  moet  je  respecteren.  Maar
op het juiste moment moet je op
je strepen staan. In mijn geval is
dat:  verstilling  en  vertraging
durven inbouwen.’
Sleichim  heeft  Van  Hove  zien
groeien tot de sterstatus die hij nu
verwierf.  ‘Ivo  is  niet  alleen  een
topregisseur,  maar  ook  een  be
drijfsleider die met steeds grotere
middelen is gaan werken. Al twin
tig jaar staat hij aan de top, maar
nieuw is nu dat hij ontdekt wordt
door een zeer divers publiek. Zijn
theatertaal  is  dezelfde  gebleven:

Live muziek op  toneel moet die
nend zijn, maar mag best een in
telligente  structuur  hebben.  Bij
The  fountainhead, dat zich in de
architectenpraktijk  afspeelt,  was
dat:  staal,  hout  en  glas,  als  ruw
materiaal bespeeld door percussi
onisten. Met dat soort elementen
gaan we dan op de vloer aan de
slag. Ivo werkt sterk  in teamver
band. Scenograaf, videomaker en
klankingenieur reiken de ingredi
enten aan, samen met de acteurs.
Al  die  afzonderlijke  elementen
moeten kloppen. En als ze samen
hun definitieve vorm vinden en de
timing  tot  op  de  seconde  klopt,
ontstaat er magie.’

Machinerie

Componist  en  saxofonist  Eric
Sleichim slaat graag bruggen. Hij
is  een  volbloed  theaterman:  de
ruimtelijke  exploratie  van  klan
ken fascineert hem. 
Al vaker werkte hij mee aan groot
schalige  theaterprojecten,  onder
meer aan Jan Fabres Histoire des

‘Van  begin 
tot  einde  zijn
alle  acteurs,
muzikanten 
en  technici 
aanwezig  op
het  podium’
ERIC SLEICHIM
Componist

Repetitiebeelden  van  ‘Les  Damnés’,  de  openingsvoorstelling  van  het  Festival  d’Avignon  in  regie  van  Ivo  Van  Hove.                        Op  de  foto  rechts:  de  vier  saxofonisten  van  Blindman  achteraan  op  de  stelling  tegen  de  gevel  van  het  Pausenpaleis.  ©  Jan  Versweyveld

FILM

Legendarische 
regisseur overleden

De Iraanse regisseur Abbas Kia
rostami is in Parijs overleden. 
Hij werd 76. Voor zijn film De 
smaak van kersen won hij in 
1997 de Gouden Palm op het 
filmfestival van Cannes en De 
wind zal ons meenemen uit 1999 
ontving de Zilveren Leeuw op 
het filmfestival van Venetië.
Kiarostami maakte meer dan 40 
films. Hij draaide die films bui
ten Iran toen Mahmoed Ahma
dinejad aan de macht kwam.
Kiarostami werd in Frankrijk 
behandeld voor kanker. (blg)

FESTIVAL

52.000 bezoekers 
op Couleur Café

De 27ste editie van het 
muziekfestival Couleur Café in 
Tour & Taxis in Brussel heeft 
52.000 muziekliefhebbers gelokt. 
Vorig jaar zakten nog 68.300 
mensen af naar het festival, in 
het recordjaar 2013 waren dat er
zelfs 82.000. De organisatoren 
voelden al dat de voorverkoop 
voor Couleur Café minder vlot 
ging na de aanslagen in Brussel. 
Ze hadden ook af te rekenen 
met het slechte weer en de 
kwartfinale van Rode Duivels 
tijdens het EK Voetbal. (belga)

MEDIA

Remainkamp 
krijgt krant

GrootBrittannië krijgt een 
nieuwe krant, speciaal voor de 
48% van de bevolking die tegen 
de Brexit stemde. The New Euro
pean is een tijdelijk initiatief: de 
‘popupkrant’ zal maar vier we
ken bestaan. Het eerste nummer 
verschijnt op 8 juli. Mediabe
drijf Archant ziet een gat in de 
markt omdat mensen die in de 
EU wilden blijven, zich niet 
herkennen in de traditionele 
media. Het gaat om een poten
tiële doelmarkt van 16 miljoen 
mensen. (dod)

ARCHITECTUUR

Bourla gaat in zee met 
Londens architectenteam

DRDHJulian Harrap uit Lon
den maakt het masterplan op 
voor de renovatie van de Bourla 
in Antwerpen. Dat besliste de 
raad van bestuur van Toneelhuis 
vorige week. In een shortlist van 
vijf haalde het Britse team het 
van Robbrecht & Daem, Ten
BrasWestinga, SumProject en 
DMT en Steenmeijer architec
ten. Volgens de jury leverden de 
architecten uit Londen ‘de 
meest heldere, evenwichtige, 
inspirerende en haalbare visie’. 
Ze krijgen een jaar om die uit te 

werken. De opdracht is niet 
min: een hedendaagse theater
werkplek verzoenen met een 
monument. De Bourla, voltooid 
in 1834, is het enige stadsthea
ter met nog originele theaterme
chaniek. Europa Nostra plaatste 
de Bourla in 2014 op de lijst van 
bedreigde erfgoedsites. In 2015 
bereikten de stad Antwerpen en 
de Vlaamse overheid een ak
koord over het principe. De 
renovatie, die in 2019 zou be
ginnen, wordt op 30 miljoen 
euro geraamd. (gvds)
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Eric  Slei
chim. 
©  gk

 
DE STANDAARD
DINSDAG 5 JULI 2016  D3


