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Mogen wij u
 aanraden om op de
valreep de retro -

spectieve over Saul Leiter
(1923-2013) mee te pikken 
in het Fotomuseum van
 Antwerpen? Leiter, die in
Pittsburgh werd geboren 
als zoon van een talmoed -
professor maar zijn hele
 artistieke leven vanuit New
York opereerde, kreeg pas
laat erkenning. Hij groeide
uit tot een van Amerika’s
invloedrijkste fotografen,
dankzij zijn met abstractie
flirtende en clever gecompo-
neerde beelden van spiegels,
ramen, verkeersborden,
auto’s, diners, paraplu’s en
 passanten. Hij was ook een
van de eersten die in de jaren
veertig de kleurenfotografie
pimpte tot een volwaardig
artistiek medium. ÔBeing
 ignored is a great privilegeÕ, 
liet hij ooit optekenen. Door
deze expo, die zowel zijn
zwart-wit- als zijn kleuren -
fotografie laat zien, plus 
een selectie van zijn
 schilderijen, wordt dat
 verdomd lastig.

LIEVER LIVE

Dave Mestdach

Saul Leiter
FotoMuseum
Antwerpen
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In 1790 schrijft
Lorenzo da Ponte 
met Cos“ fan tutte 

(‘Zo doen ze allemaal’) zijn
vrouwonvriendelijkste
libretto. De kernzin is een
uitspraak van de oude Don
Alfonso: ‘De trouw van een
vrouw is als een Arabische
feniks: iedereen zegt dat 
hij bestaat, maar niemand
weet waar.’ Prompt testen
 Alfonso’s jonge vrienden 
hun eega’s. Door de 
muziek van Mozart 
groeide het werk uit tot een
van de populairste komische
opera’s ter wereld. Tot 19
februari ensceneert Anne
Teresa De Keersmaeker de
opera in het prachtige 
Palais Garnier. Ze wil 
tonen hoe de muziek tegen
het seksistische libretto
ingaat en laat elke zanger
‘schaduwen’ door een 
danser. Jan Versweyveld,
bekend als de scenograaf 
van Ivo van Hove, ontwierp
een strak decor waarin 
de opera een ode aan de 
Arabische feniks in elke
vrouw wordt.

Els van Steenberghe

Così fan tutte
Rosas/Opéra de Paris
Parijs
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In Brugge loopt 
dezer dagen de Bach
Academie, een

zesdaagse rond Johann
Sebastian Bach. Zowel
 thematisch als muzikaal heeft
het Concertgebouw de zaak
behoorlijk opgerekt. 
De muziek komt uit zowat
vijf eeuwen, en het
 randprogramma (open
 repetities, tentoonstellingen,
lezingen, cursussen) focust
niet alleen op Bach maar op
de hele Lutherse traditie
waarvan hij deel uitmaakte.
Kiezen is moeilijk, maar als
het toch moet, gaan we voor
het recital van de jonge
 klavecimbelspeler en
 klassiekemuziekgod in
 wording Jean Rondeau. Hij
heeft de vingers, de smaak,
de oren en de looks – some
guys have all the luck. Hij
speelt op zondag 22 januari
in de Kamermuziekzaal van
het Brugse Concertgebouw
de Goldbergvariaties, in onze
wereld het belangrijkste
klavierwerk uit de
 geschiedenis. Misschien 
zelfs het beste.

Rudy Tambuyser

Bach Academie
Concertgebouw
Brugge
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‘Met tijd en
 boterhammen kan
Cécile McLorin

 Salvant uitgroeien tot een
van de belangrijkste
 toortsdragers van de vocale
jazztraditie’, schreef Knack 
na haar passage op Jazz
 Middelheim 2015. 
Dat  hadden we alweer 
goed gezien. De Amerikaanse
met Frans-Haïtiaanse roots
heeft een perfecte dictie 
en een weergaloos, 
breed bereik, waardoor 
de vergelijkingen met grote
jazzdiva’s als Sarah Vaughan
of Anita O’Day  stilaan
gerechtvaardigd zijn. 
Haar keuze voor vergeten
repertoire en voor sterke
vrouwen maakt haar des te
intrigerender. In de Gentse
Handelsbeurs komt ze haar
album For One to Love
 zingen, waarvoor ze in 2016
de Grammy voor Best Vocal
Jazz Album kreeg. 
Gaat u er maar eens goed
voor zitten: Cécile is een
 belevenis. En neem een hoed
mee, zodat u hem kunt
 afzetten.

Bart Cornand

Cécile McLorin
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