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Seksbioscoop
ABC Cinema gered

De voormalige seksbioscoop ABC
Cinema langs de Brusselse Adolph
Maxlaan is voorlopig gered. Het crowd-
fundingproject dat eind maart werd
opgestart, bracht uiteindelijk 58.000
euro op. Genoeg om de huur voor één
jaar te betalen en in het bioscoopgebouw
een nieuw cinematografisch en cultureel
project op te starten. Het initiatief om het
gebouw te redden komt van Cinema
Nova, het Offscreen Film Festival en La
Rétine de Plateau. Zij hadden echter niet
de nodige financiële middelen en riepen
sympathisanten en filmliefhebbers op
om een gift te storten.

Met succes, want in totaal kwamen
zowat 450 donateurs over de brug. Met
dat geld wordt de zaal nu in eerste
instantie opnieuw gebruiksklaar
gemaakt. De bedoeling is om nog voor
eind mei de deuren opnieuw te openen.
Wie het project nog wil steunen, kan nog
steeds storten op de rekening bij de
Koning Boudewijnstichting. (PD)

Rappers doen beter
dan Shakespeare

Wat woordenschat betreft mogen
Amerikaanse rappers hun voet naast die
van literaire grootheden als Shakespeare
en Herman Melville zetten. Dat blijkt uit
een onderzoek van de New Yorkse data-
specialist Matt Daniels die de eerste
35.000 woorden van rappers en schrij-
vers met elkaar vergeleek. Daniels ging in
die eerste 35.000 woorden – voor rap-
pers is dat het equivalent van drie à vijf
albums – op zoek naar het aantal unieke
woorden dat ze gebruikten.

In die vergelijking slaan de rappers
allesbehalve een modderfiguur. Rapper
Aesop Rock bijvoorbeeld gebruikte 7.392
afzonderlijke woorden. Daarmee doet hij
beduidend beter danMoby Dick-auteur
Melville (6.022 woorden) en
Shakespeare die op 5.170 unieke woor-
den blijft steken. Ook grote namen als
Eminem, The Game, XZibit en LL Cool J
doen het niet slecht. Met gemiddeld tus-
sen de 4.300 en 5.000 unieke woorden
blijven ze net onder het Shakespeare-
niveau zitten. (PD)

een standvastigere
vrouw in de Griekse
mythologie dan
Antigone: meer had
actrice Juliette
Binoche (The
English Patient,
Chocolat) niet

nodig. Na haar theaterrol in Fröken Julie
van de Zweedse regisseur August
Strindberg wou Juliette Binoche graag
samenwerken met de Belgische regis-
seur Ivo van Hove (Toneelgroep
Amsterdam). "Onze samenwerking en de
keuze voor het stuk is heel organisch
gegroeid”, vertelt van Hove.

"Tijdens de voorbereidendegesprekken
hebbenweeigenlijkalleengesprokenover
Griekse tragedies.Het feit datAntigoneeen
doelheeft inhet leven,wasvoorJuliette
Binocheergbelangrijk.Eenanderbelang-
rijkaspect isdat ze in tegenstelling tot vele
andereGrieksevrouwelijkepersonages
geenslachtofferrolheeft. Enzepastook
mooi inhet rijtje vanactricesdiederol van
Antigoneal vertolkthebben.”

ActriceNataliBroodsvertolkte in2003
derol vanAntigone indeversievande
Franse regisseurJeanAnouilhdiede
antiekemythealsvertrekpuntheeft,maar
breektmetde traditie vande tragedie.
Anouilhherschreefhet stukvanSophocles
envoegdeeenscène toe. “Ikhebderol van
Antigoneongelooflijkgraaggespeeld”, ver-
teltBroodsenthousiast. "Jeblijft tijdenshet
stukwelmetvragenzitten,wantderol zit
vol tegenstellingen,maardatmaakthetnet
boeiend."

Antigone is eenstukvanalle tijdenvolgens
Broods: “De tekst is zogoedgeschrevenen
hetverhaal is steedsopeenanderemanier
toepasbaaropdesamenleving.Tijdens
onzeopvoeringwarenernetverkiezingen
inFrankrijk. Indevoorstellingantwoordde
koningCreonvolmondig ‘ja’ toenhijde
vraagkreegofhetgemakkelijk isomaan
het roervandemaatschappij te staan.Op
datmomentwasdatgeenevidentie.”

Goed of net niet?
Debelangstellingvoordemythevan
Antigoneblijft ookvandaagbestaan. "Het
verhaal vanAntigonegrijpt terugopde
oerstructuren,deband tussenoudersen
kinderen,broersenzussen,waardoorhet
verhaal sterkblijft," zegt JosVerbist, deman
diezijn theaterproductiehuisnaar
Antigonevernoemde. "Erzijn inhet theater
ookweinigechtnieuweverhalen,maar
AntigonevanSophocles is eréénvanenhet
stukblijft inspireren.Hetwordt steedsop
anderemanierengebracht, zelfsonderde
vormvansciencefiction.”

Depersonagesbijtenzichvast inhetver-

ledenenkunnenermaarmoeizaamvan
loskomen.Klassieke tegenstellingenwor-
den treffendnaarvorengebracht.Destrijd
tussenratioenemotie is vanalle tijden.
Conflicten tussenhet individuendestaat,
manenvrouw, je eigenmorelekompasof
bepaaldeverwachtingenwordendoor
Sophoclesmetelkaarverweven. “Watdrijft
Antigone? Ishet ietsgoedsofnetniet?”
Volgens regisseur IvovanHovezalhet een
mysterieblijven.

Antigone,dedochtervanOedipus,
wordtoverwoekerddooremotiesenvecht
voorhaar idealen.Alsdochtervaneen
incestueushuwelijk is zij debelichaming
vanalleswatverboden is.De tweebroers
vanAntigone,EteoklesenPolyneikes, krij-
gendemachtoverThebe inhandennadat
hunvaderOedipusdestadhadverlaten.Ze
besluitensamenteheersen,maaral snel
gaathetmis.Eteoklesweigertdeheer-
schappij tedelenenPolyneikesverzamelt
een legeromtegendestadop te trekken.De
broers strijdenuiteindelijk tegenelkaar in
duel en latenbeidenhet leven.

Nadestrijd tussenhaarbroersbeslist
AntigoneomhaarbroerPolyneikeszelf te
begraven.Creon,de toenmalige leidervan
destadThebe,heeft eendecreetuitgevaar-
digdwaarinstaatdatditnietkanomdat
Polyneikesopgetrokken is tegendestad.
Antigoneplaatst zichzelfbovendeweten
komt lijnrecht tegenoverCreon te staan.
Ondanksderoepvanhaarzus Ismeneom
te luisterennaarCreon, volgt ze tevergeefs
haar intuïtie.Antigonewordt terdoodver-
oordeeld. “Doordieuniverseleherkenbaar-
heidvanhetverhaal ishet een internatio-
naleproductiegewordenendaarben ikerg
blij om”, vertelt IvovanHove. “Het is
natuurlijkookgewooneengoedgeschre-
venstukmet rijkepersonagesdieopver-
schillendemanierengeïnterpreteerdkun-
nenworden–hetblijft ergactueel.”

Toneelgroep Amsterdam, Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg
en het Londense Barbican werken
aan de enscenering van Antigone. De
voorstelling zal volgend jaar onder
andere te zien zijn in Parijs, Londen,
Amsterdam, Luxemburg en
Antwerpen.

Ivo van Hove regisseert de Franse actrice
Juliette Binoche in Antigone van Sophocles,
misschien wel het meest uitdagende en
raadselachtige verhaal uit het toneelrepertoire.
Antigone - zij die geboren is om tegen te werken
- blijft fascineren. Elise Sercu

Antigone is
Juliette Binoche
op het lijf geschreven

‘Het feitdat
Antigoneeendoel
heeft inhet leven,
wasvoorBinoche
ergbelangrijk’
IVO VAN HOVE

G

Studio Brussel
en mortierbrigade
uit elkaar
Na een samenwerking van zes jaar gaan
jongerenzender Studio Brussel en recla-
mebureau mortierbrigade uit elkaar. De
zender vindt het tijd om te vernieuwen
en gaat op zoek naar een nieuwe recla-
mepartner. De samenwerking tussen
mortierbrigade en StuBru maakte van de
zender het meest bekroonde Belgische
merk in het buitenland. Vooral de cam-
pagnes rond de jaarlijkse Music For Life-
campagne liepen internationaal in de kij-
ker. Op zes jaar tijd waren de campagnes
die mortierbrigade voor de zender
bedacht goed voor 130 creatieve awards.

Niet alleen het reclamebureau plukte
de vruchten van de samenwerking.
StuBru zag zijn marktaandeel de voor-
bije zes jaar stijgen van 7 procent naar
een historische 14 procent. “Wat mortier-
brigade heeft gedaan voor Studio Brussel
is uniek, zonder meer”, zegt Peter Claes,
directeur media bij de VRT. “Maar een
zender als StuBru moet durven vernieu-
wen, zichzelf in vraag stellen. Ook op
reclamegebied. En dat is precies wat we
nu willen doen.” (PD)

lHet crowdfundingproject bracht
58.000 euro op. © PHOTO NEWS

‘Antigone’
in Zuid-Afrika
en China
Zowel voor de westerse cul-
tuur als voor de cultuur in lan-
den als Zuid-Afrika en Nigeria
is de Griekse cultuur lang de
voedingsbodem geweest. De
contacten tussen het Afri-
kaanse continent en Grieken-
land zijn veel ouder dan werd
aangenomen. De Griekse tra-
gedie maakt dan ook een aan-
zienlijk
onderdeel uit van het Afrikaans
theater. Toen Nelson Mandela
gevangen zat op Robbeneiland
en Antigone werd opgevoerd,
stelde Mandela zich vrijwillig
kandidaat om de rol van Creon
te vertolken, hoewel hij zich
meer met de strijdbare Anti-
gone identificeerde. Voor Man-
dela symboliseerde het
klassieke Griekse toneelstuk
het gevecht tegen de Apart-
heid.
In Peking werd Antigone de
vorige twee jaren opgevoerd in
Het Nationaal Centrum voor
Uitvoerende Kunsten. Het cul-
turele verschil tussen de wes-
terse cultuur en de Aziatische
cultuur zorgt ervoor dat het
Chinese publiek de voorstellin-
gen vaak moeilijk begrijpt. Re-
gisseur Li Liuyi, die ook al
Oedipus regisseerde, verduide-
lijkt dat er meer Chinese ele-
menten toegevoegd moeten
worden vooraleer een voorstel-
ling als Antigone succesvol kan
zijn in China. Volgens de regis-
seur is het noodzakelijk voor
de Chinese bevolking om ook
de westerse geschiedenis te
kennen. Hij hoopt met een
voorstelling als Antigone de
perceptie van de rol van de
vrouw in China te veranderen.
(ES)

l Juliette Binoche (50) is vanaf
volgend jaarAntigone (hiernaast op
een schilderij van Frederic Leighton).
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