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 LOSLIPPIG 
“Als ik met iemand van mijn 
leeftijd was geweest, dan waren 
we nu niet meer samen. Dat weet 
ik 100 procent zeker. Frank is 
mijn rustpunt, mijn veilige haven”

(Cath Luyten in Humo)

De wegen van frontman 
Tom Barman en gitarist 
Mauro Pawlowski 
scheiden.  Foto KOEN BAUTERS

“Ook al bracht mijn werk me tot
ver buiten de grenzen van de plek

waar mijn moeder en mijn vader 
me op de wereld hebben gezet, heb
ik het gevoel dat ik voor een deel
nog steeds een dorpeling, een Vla-
ming en een Belg ben gebleven. 
Dat Vlaanderen mijn werk op
deze manier erkent, acht ik hoog,”
zei de regisseur in zijn dank-
woord. Aan de prijs is een bedrag
van 20.000 euro verbonden. 

Bowie
Ivo Van Hove werkt al vanaf het
begin van zijn carrière samen met
scenograaf en lichtontwerper Jan 

Versweyveld. Vorig jaar kaapten 
ze als werk- en levenspartners de 
Amsterdamprijs voor de Kunst
2015 weg in de categorie Bewezen
Kwaliteit ‘hors concours’.
Eerder dit jaar behaalde Van
Hove twee Tony’s – de belangrijk-
ste theaterprijs in de V.S. – voor 
zijn regie van ‘A View from the 
Bridge’ van Arthur Miller, waar-
voor hij in Londen ook al twee 
Olivier Awards in ontvangst
mocht nemen. 
Visconti’s ‘Les Damnés’ stond dit
jaar op het 70ste Festival d’Avig-

non. De musical ‘Lazarus’, die hij
maakte met wijlen David Bowie, 
is na een succesverhaal in New

York dit najaar in Londen te zien.
Dit seizoen regisseert hij ‘Hedda 
Gabler’ bij National Theatre in 
Londen, ‘Salome’ bij de Neder-
landse Opera en drie voorstellin-
gen bij Toneelgroep Amsterdam, 
waaronder ‘Obsession’, de inter-
nationale coproductie met het
Barbican Centre, met o.a. Jude
Law in de hoofdrol. Deze gaat in
april 2017 in Londen in première.
Gisteren werd ook bekend dat
Van Hove heeft toegezegd voor de
talkshow ‘Alleen Elvis blijft be-
staan’ op Canvas. (rdc)

Vlaamse Cultuurprijs voor theaterregisseur Ivo Van Hove
BRUSSEL -  Ivo Van Hove (58), de 
theater- en operaregisseur die 
opgroeide in Ham, heeft gisteren 
de Vlaamse Cultuurprijs Algemene 
Culturele Verdienste 2015 
ontvangen uit de handen van Sven 
Gatz. De cultuurminister prees 
hem voor zijn rijk gevuld en 
baanbrekend palmares. De jury 
loofde hem om zijn 
indrukwekkend visionair 
parcours.

Ivo Van Hove. FOTO JAN VERSWEYVELD 

ANTWERPEN -  Mauro Pawlowski stapt uit dEUS. De gitarist uit 
Heusden-Zolder had naar eigen zeggen al jaren twijfels over zijn 
rol in de rockgroep. Volgens frontman Tom Barman is de breuk 
“amicaal” verlopen.

Twaalf jaar heeft Mauro Paw-
lowski deel uitgemaakt van 
dEUS. Zijn plotse vertrek bij de
Vlaamse rocktrots komt voor 
de buitenwacht als een donder-
slag bij heldere hemel. In een af-
scheidsinterview met Focus 
Knack stelt de aftredende gita-
rist vandaag evenwel dat het
geen overhaaste beslissing is. 
“De mannen van dEUS hadden
me al een paar keer moeten
overhalen om te blijven. Ik
vroeg me steeds vaker af: ‘Is dit
nog wel iets voor mij?’ Ik ben 
niet het type artiest dat zich en-
kel op popmuziek wil focussen.
Zonder over de mentaliteit van
de andere groepsleden te willen
oordelen: de mijne wijkt daar 
nu eenmaal een beetje van af.
Uitsluitend in dat popcircuit
meedraaien, uitsluitend dat
soort succes en dat soort kwali-
teit nastreven, daar ben ik nét
niet gemotiveerd genoeg voor.” 

Lamzak
Zowel Pawlowski als dEUS-

frontman Tom Barman ont-
kennen dat er een haar in de
boter zit. “We hebben niet
geruzied. Slécht had ik het
niet bij dEUS. Als ik al mijn
mindere momenten optel,
kom ik hooguit aan drie
kwartier”, aldus Pawlows-
ki. “De beslissing is al een
paar jaar geleden genomen.
We zijn amicaal uit elkaar
gegaan”, bevestigt Barman
aan onze zusterkrant De
Standaard. De reden voor
Pawlowski’s vertrek? “Hij
had moeite met het toe-
ren”, denkt de dEUS-
frontman, die de gitarist
“een rots in de branding”
noemt. “Ik denk ook
dat hij nu eens echt gaat

werken aan een eigen
plaat. Mauro is een beet-
je een lamzak, maar hij

Mauro 
Pawlowski 
verlaat dEUS

heeft bij dEUS gezien hoe je 
door lang en hard aan een plaat
te werken, resultaat krijgt.” 
De 45-jarige Mauro Pawlowski
deelde in twaalf jaar zowat vier-
honderd keer het podium met
Tom Barman, violist Klaas 
Janzoons, drummer Stéphane
Misseghers en bassist Alan Ge-
vaert. 

Tirolerdansje
De voorlopig laatste concerten
van deze dEUS-bezetting vin-
den begin 2017 plaats. “Eén eis
heb ik aan dEUS gesteld: niet te
veel gedoe rond mijn vertrek”, 
vertelt Pawlowski in Focus 
Knack. “Je zou me niet harder
kunnen martelen dan met een
laatste optreden of andere meli-
ge toestanden. Zoals het er nu
naar uitziet, zal er ook niet te
veel gedoe zijn. Op 10 februari 
is er een afscheidsconcert voor-
zien in de Lotto Arena. Daarna
mogen de mannen me altijd 
bellen als ze in de toekomst een
dubbele neusfluitsolo nodig
hebben, of als er iemand een ti-
rolerdansje moet doen in een 
videoclip.” 
Mauro Pawlowski, in 1994 als
winnaar van Humo’s Rock 
Rally met zijn groep Evil Su-
perstars bekend geworden,
heeft altijd tal van nevenprojec-
ten gehad. Momenteel lanceert
hij de Maurits Pauwels Groep,
zijn ode aan Nederlandstalige 
kleinkunst. “Ik ben geen nos-
talgisch type, maar ik vind het
ronduit fantastisch dat ik
twaalf jaar bij dEUS heb ge-
speeld”, aldus Pawlowski. Wie 
hem gaat vervangen, houdt
Barman nog niet bezig: “Het
hoeft niet eens een gitarist te 
zijn. Misschien is dit het goeie
moment om de groep te ver-
nieuwen. Het is fantastisch ge-
weest, maar nu is het tijd voor 
iets anders.”
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