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Bouwpakket

W

at een mens niet allemaal aantreft bij de lente
schoonmaak. In Brugge stootten enkele stads
arbeiders in een depot op een bouwpakket. Het bestond
uit metalen palen en geperforeerde aluminiumwanden
met halve bollen op. Ze veegden er de dikste spinnen
webben af en keken elkaar aan alsof er een cruiseschip
over de reien dobberde.
‘Maar how’, zei de wakkerste toen. ‘Is dat niet het
temporary pavilion of international level dat die
Japanner hier gezet heeft?’
Inderdaad, het was het stoffelijk overschot van het
paviljoen dat Toyo Ito voor Brugge 2002 ontworpen had.
Volgens de ene een wonder van lichtheid en ragfijn als
Brugse kant. Volgens de meerderheid een carport met
een plas water in.

Omdat er twee keer
een wagen tegen aan
reed, heeft men
beslist het rijexamen
te verstrengen.
Tevergeefs
Bovendien was het ding kaduuk en stond het vreselijk
in de weg. Tot twee keer toe reed er een bestelwagen
tegen aan. Om erger te voorkomen, heeft men nog be
slist het rijexamen te verstrengen, maar hulp kon niet
meer baten. Beschermd of niet: vijf jaar geleden werd
het zonder pardon in het depot geparkeerd.
Nu zijn er wel meer tijdelijke gebouwen die hun
houdbaarheidsdatum ruim overschreden hebben. Het
Glazen Huis dat Mies van der Rohe in Barcelona zette,
staat er straks 89 jaar. In Brussel blinkt het Atomium op
zijn zestigste als nooit tevoren. Dat heeft dan ook geen
halve, maar hele bollen.
Omdat we tenslotte allemaal langer aan het werk
moeten, wordt het paviljoen na de zomer in Zeebrugge
heropgebouwd. ICO Terminals, dat gespecialiseerd is in
rollonrolloff van auto’s, gaat het in zijn voortuin
zetten. Wie straks via de nieuwe snelweg de haven
binnenrijdt, kan er niet naast kijken.
Geheel vrijblijvend zouden wij durven aanraden om
uit te kijken met de rolloff van al die auto’s. Een onge
luk is zo gebeurd. Bij nader inzien blijkt het paviljoen
dan toch iets minder kaduuk dan vijf jaar geleden be
weerd werd.
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Zuckerberg probeert technologie na 7 jaar opnieuw in te voeren

Mag Facebook
ons gezicht
herkennen?
Facebook wil de gezichten op onze
foto’s herkennen en vraagt daarvoor
onze toestemming. Wat gebeurt er als
we ‘ja’ zeggen?
DOMINIQUE DECKMYN

Theater

Ivo van Hove regisseert ‘Een klein leven’
Een klein leven van de Hawaïaanse schrijfster
Hanya Yanagihara was een van de hypeboeken
van de laatste jaren. Volgens fans een page
turner over alle grote thema’s uit een leven,
voor anderen een sentimenteel boek vol miserie
en effectbejag. Inspirerend was het dus ook
voor theatermaker Ivo van Hove. ‘Voor hem is
Een klein leven het ultieme boek over vriend
schap maar ook over de levenslange pijn van
systematisch seksueel misbruik’, klinkt het in
een persbericht van zijn Internationaal Theater
Amsterdam. ‘Het boek stelt vragen over goed en
kwaad, over hoe om te gaan met het verlies van
wie je echt houdt. Maar ook bij de hedendaagse
tirannie om gelukkig te zijn, bij de verbinding

die we automatisch leggen tussen liefde en sek
sualiteit. In Een klein leven is seksualiteit een
vernietigende kracht.’
Als iemand de geknipte man is om Een klein
leven te regisseren, dan wel Van Hove. Net als
in zijn memorabele Angels in America uit 2008
is dit boek een lang uitgesponnen verhaal over
tragische holebiliefde en vriendschap in New
York. De hoofdrollen worden gespeeld door
Ramsey Nasr (Jude), Maarten Heijmans (Wil
lem), Mandela Wee Wee (Malcolm) en Majd
Mardo (JB). De tekstbewerking is in handen van
Koen Tachelet, die voor Van Hove dit seizoen al
een prachtige adaptatie maakte van het boek
Kleine zielen van Louis Couperus. (ft)

