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Poëzie

Belgen blazen iconische musical ‘West side story’ nieuw leven in

D ESA LNI ET T EM IN
MARC REY NE BEAU

Woord vooraf,
ezelsstamp achteraf

Z

e waren nochtans wat uit de mode, die boe
ken van politici. Gelezen worden ze weinig,
verkocht haast nooit. Als er wat interessants in
staat, halen de kranten dat er wel uit. Want zo’n
boek is vooral partijpropaganda; ze verschijnen
dan ook vaak in preelectorale tijden.
En voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams
Belang verbergt niet dat hij de huidige politieke
impasse graag snel ziet uitlopen in nieuwe ver
kiezingen. Dan komt zo’n boek misschien van
pas. Het staat nu op verschijnen. De rest is be
kend: hij vroeg professor Carl Devos om er een
voorwoord bij te schrijven, maar dat is ‘te nega
tief ’ bevonden en daarom geschrapt.
Hoewel, te negatief ? Van Grieken kon weten
dat Devos geen lofzang op zijn genie of zijn par
tijprogramma zou afsteken. Maar zo’n professor,
kritisch en al, dat is toch niet niks. Het sugge
reert dat de voorzitter kan meepraten met de se
rieuze mensen en dat die serieuze mensen een
beargumenteerd, inhoudelijk, democratisch de
bat, onder intellectuele gelijken, met hem moge
lijk achten. Het hoeft niet eens zo te zijn, als het
via zo’n voorwoord maar die schijn wekt.

Nominaties H. De
Coninckprijs bekend

op Broadway

De niet zo
verenigde staat
van Amerika

De 39 performers
zien er in streetwear
outfits en met
tatoeages echt uit als
bendeleden. Alleen
kunnen ze daarnaast
ook nog eens perfect
acteren, zingen en
dansen – of dat alles
tegelijk

een sculpturaal beeld. Daarin zin
gen Tony (de Jets) en Maria (de
Sharks) hun liefdesduet met de lip
pen vijf centimeter van elkaar, ter
wijl ze het gewicht van hun eigen
clan letterlijk voelen trekken aan
hun schouders.

Mexicaanse muur

Een boek van een
politicus wil niet
het debat dienen,
wel het succes
van diens partij
Maar het liep mis. Want Devos’ tekst was niet
te kritisch of te negatief, maar kwam strategisch
ongelegen. Er staan analyses in die de voorzitter
liever niet laat lezen, toch niet op papier dat hij
betaalt. Ze spreken tegen wat hij in het boek wil
laten geloven. Maar als Devos nu suggereert dat
de vrije meningsuiting hier in het geding is, ver
gist hij zich. Daar dient zo’n boek niet voor. Het
is immers niet geïnteresseerd in analyses of me
ningen, behalve in die van de voorzitter.
Om welke partij het ook gaat, op zo’n voor
woord kan geen zegen rusten. Wetenschap en
journalistiek hebben eigen genres om meningen
te ontwikkelen en analyses te maken.
Het is ook sneu voor professor Jonathan Hol
slag, wiens voorwoord bij een eerder boek van
Van Grieken kennelijk wel strategisch nuttig is
bevonden. En al zeker voor die journalist die het
nu in de plaats van Devos eens mag proberen.

‘We hadden
eerst een heel
goed nummer
waar we echt in
geloofden’
Maar omdat hij niet graag
het Songfestival wint,
schreef ALEX CALLIER
van Hooverphonic verder
en kozen ze uiteindelijk
voor een ander nummer
(in ‘Het Nieuwsblad’).

Vandaag wordt Herman De
Coninck herdacht. De dichter
zou 76 geworden zijn. Geen
betere manier om hem te eren
dan door de nominaties be
kend te maken van de poëzie
prijs die naar hem genoemd
is. Het gaat om dichtbundels
die in 2019 verschenen. Er wa
ren 97 inzendingen.
De jury, onder voorzitter
schap van Elke Brems, be
stond uit vijf vrouwen. Ze no
mineerden ook zes vrouwen.
Eén nominatie was een de
buut: Godface van Asha Kara
mi. Op Eva Gerlach (71) en
Marwin Vos (58) na, koos de
jury verder opvallend veel
jong talent. Ellen Deckwitz is
een dertiger, Dominique De
Groen en Marieke Lucas Rij
neveld zijn nog geen dertig.
Met Het Balanseer (twee no
minaties) en Uitgeverij Pluim
dingen ook jonge, alternatieve
uitgeverijen mee. (gse)

Geen melige balkonscène op de brandtrap meer, maar een sculpturaal beeld waarin Tony en Maria hun liefdesduet

Vergeet alles wat u weet over
‘West Side story’, de nieuwe
enscenering van Ivo van Hove
en Anne Teresa De Keers
maeker in New York is da real
shit. In hun gitzwarte exploratie
van grootstedelijk geweld anno
2020 is zeemzoetigheid ver te
zoeken. Het resultaat is ronduit
verbluffend.
FILIP TIELENS

E

en kaal podium. Aan de
ene kant de Jets, een
witte en AfroAmeri
kaanse
jeugdbende.
Aan de andere zijde de
Sharks, hun rivalen met roots in
Puerto Rico. Zoals tijdens het
volkslied bij een sportwedstrijd
glijdt een camera langs hun – ge
groefde en strijdvaardige – gezich
ten, die hier groot geprojecteerd
worden op de achterwand. Als hun
blikken konden doden, veranderde
het toneel in een waar bloedbad.
En dan moet het echte ope
ningsgevecht nog beginnen. Daar
in stuiven beide clans op elkaar af.
In het heetst van de strijd filmen ze
alles met hun smartphones, waar
van de uitvergrote videobeelden je
doen duizelen. Het is een rauwe ex
plosie van energie en agressie,
waarbij je gewoon niet weet waar
naar eerst te kijken.

Radicaal hedendaags
Al in de eerste minuten wordt
duidelijk hoe sterk deze revival van
West Side story verschilt van de
oermusical uit 1957 en de wereld
beroemde film uit 1961. Dat vier

zingen, terwijl ze het gewicht van hun eigen clan letterlijk voelen trekken aan hun schouders.

Belgen – naast regisseur Ivo van
Hove en choreografe Anne Teresa
De Keersmaeker ook scenograaf
Jan Versweyveld en kostuumont
werper An d’Huys – hét absolute
icoon van de Amerikaanse musical
mogen herdenken, is op zich al on
gezien. Dat ze er ook grandioos in
slagen om het stof van deze klassie
ker af te blazen en er een radicaal
hedendaags antwoord op te bie
den, is dat nog veel meer.
Dit is immers de allereerste
West side story waarbij de actie
zich afspeelt in het hier en nu en
niet langer in de jaren 50 – zoals
wel nog het geval is in de nieuwe
filmadaptatie van Steven Spielberg
die dit najaar uitkomt. Het is ook
de eerste versie zonder de iconi
sche choreografie van Jerome Rob
bins én zonder het (behoorlijk tut
tige) liedje ‘I feel pretty’. (Geen
nood: de andere composities van
Bernstein, hier live uitgevoerd
door een 26koppig orkest, blijven
aanwezig én klinken nog altijd
even melodisch, dissonant en geni
aal.)
Er straalt ook nog steeds veel
humor en levensvreugde uit deze

Zonder rozige filter
op de realiteit raast
het richting fatale
afloop, als een
snelkookpan waarin
armoede, frustratie
en polarisering onver
mijdelijk resulteren
in een vicieuze cirkel
van geweld

© Jan Versweyveld

hervertelling van Romeo & Julia, al
is de toon toch opvallend scherp en
donker. Zonder een pauze en zon
der rozige filter op de realiteit
raast het richting fatale afloop, als
een snelkookpan waarin armoede,
frustratie en polarisering onver
mijdelijk resulteren in een vicieuze
cirkel van geweld.
Het helpt dat de 39 performers
in hun streetwearoutfits en met
hun tatoeages er echt uitzien als
bendeleden. Alleen kunnen ze
daarnaast ook nog eens perfect ac
teren, zingen en dansen – of dat al
les tegelijk. Dat geldt zeker voor
Isaac Powell, de posterboy van de
ze productie, die er als Tony zowel
ruig en opgefokt als engelachtig
schattig uitziet. Maar ook voor
Shereen Pimentel, die Maria neer
zet als een fierce meid en niet lan
ger als het brave poppetje uit de
film.
De vonken tussen die twee spat
ten eraf, al is het bijna 65 jaar na
de creatie van West Side story
moeilijk om echt te geloven in hun
liefde op het eerste gezicht. Geluk
kig heeft de melige balkonscène op
de brandtrap plaatsgemaakt voor

Meer dan als een verhaal over
een verboden liefde beklijft deze
nieuwe West Side story vooral door
zijn maatschappelijke relevantie.
De musical toont pijnlijk de niet zo
verenigde staat van Amerika. Raci
ale profilering, seksueel geweld,
migratiehysterie: het zit er alle
maal in.
Zo wordt ‘Officer Krupke’, in het
origineel een satire die moest zor
gen voor wat comic relief, hier
geënsceneerd als een razende tira
de over het politiegeweld tegen
zwarten. De video bij de publieks
hit ‘America’, contrasteert New
York met San Juan in Puerto Rico
en eindigt met beelden van de
muur aan de Mexicaanse grens –
hét symbool van Trumps harde dis
cours tegen hispanics. Bij het epi
sche ‘Dance at the gym’ gaat zelfs
het licht mee in duel: in die tango
tussen het rood van de Sharks en
het blauw van de Jets herkenden
we de verbeten strijd tussen Repu
blikeinen en Democraten – al kan
dat ook aan onze verbeelding lig
gen.
Wanneer naar het einde de gro
te moordpartij nadert, regent het
pijpenstelen over de hele scène.
Hier gaan Ivo van Hove en sceno
graaf Jan Versweyveld resoluut
voor de filmische look. De camera
die langzaam uitzoomt, weg van de
dode lichamen, de regen die ver
dampt, de slowmotionbeelden
langs natte straten: het ziet er alle
maal uit om door een ringetje te
halen – al knipoogt het misschien
ook net iets te veel naar de esthe
tiek van misdaadfilms.
Maar dat is detailkritiek. Want
Van Hove en De Keersmaeker ser
veren hier écht een West Side story
voor de 21ste eeuw. Eentje met
meer respect en ruimte voor vrou
wen en hispanics in het verhaal,
een minder geïdealiseerde kijk op
jeugdbendes en een prachtige di
verse cast die het Amerika van van
daag weerspiegelt.
West Side story, Ivo van Hove &
Anne Teresa De Keersmaeker
¨¨¨¨¨ Tot begin september in
The Broadway Theatre in New
York.
Morgen leest u in DS Weekblad
het verhaal over de making of van
deze productie.
b

Kunstdiefstal

Dieven gouden munt
veroordeeld
In Berlijn zijn twee mannen
van 23 en 21 veroordeeld die
in 2017 een spectaculaire
kunstdiefstal pleegden. In het
BodeMuseum in Berlijn gin
gen ze aan de haal met een
reusachtige gouden munt. De
zogenaamde Big Maple Leaf,
met de beeltenis van de Britse
koningin Elisabeth II, woog
honderd kilo.
De twee klommen ’s nachts
via een ladder in het museum.
Van een man van het beveili
gingsteam hadden ze tips ge
kregen hoe ze het alarm kon
den omzeilen. De tipgever is
veroordeeld tot drie jaar en
vier maanden gevangenis.
De munt had een geschatte
waarde van 3,75 miljoen euro
en is nooit teruggevonden. De
twee dieven kregen 4,5 jaar
cel. Ze zouden behoren tot een
Libanese bende. (afp)

Film

Liam Neeson
in ‘Zaak Alzheimer’
De zaak Alzheimer, de suc
cesfilm van Erik Van Looy, is
klaar voor een Amerikaanse
remake. Dat maakte het enter
tainmenttijdschrift Variety be
kend in de marge van het
filmfestival van Berlijn.
De remake van de misdaad
thriller zal Memory heten en
wordt geregisseerd door de
NieuwZeelandse regisseur
Martin Campbell. Die draaide
onder andere de Bondfilms
Casino Royale en Goldeneye.
Het script wordt geschre
ven door Dario Scardapane,
die onder andere The bridge
en de Netflixreeks The punis
her schreef.
De producent heeft Liam
Neeson gestrikt voor de hoofd
rol. Hij speelt de rol van de
huurmoordenaar die Jan De
cleir in de oorspronkelijke ver
sie vertolkte. (gse)

