
“Het is een donker, duister stuk”, zegtMichael C.
Hall. “Eenmoeilijk stuk om je iets bij voor te
stellen als je het op papier leest.Maar Ivo is er in
geslaagdhet allemaal aan elkaar te verbinden,
zonder hetmysterie erin omzeep te helpen.”

Zonder gedoe
Het mysterie wordt ook buiten de theaterzaal
in stand gehouden. Spaarzaam worden details
geopenbaard. Dat David Bowie vier nieuwe
nummers heeft geschreven. Dat Lazarus

begint waar de filmTheManWho Fell to Earth
ophield: bij Newton, de rossige alien die na een
mislukte missie op aarde veroordeeld is tot een
permanent verblijf op onze planeet.

In het programmaboekje dat bij aanvang
van de voorstelling aan het publiek wordt uit-
gereikt, staat zelfs die basisinfo niet. Van Hove:
“Da’s Bowie, hè? Ook zijn cd’s zijn er zomaar
opeens. Zonder veel gedoe.” Zodat, zegt
Michael C. Hall, je het zonder voorkennis over
je heen moet laten komen. Gevraagd naar het
waarom van een bepaalde scène antwoordt
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‘De wereld draait
door’-restaurant
na 2 dagen dicht

Het pop-up restaurant van het
populaire Nederlandse praat-
programma De wereld draait
door heeft al na twee avonden
zijn deuren gesloten. Het kan
de “culinaire verwachtingen
niet waarmaken”, klinkt het in
een persbericht.
Het restaurant zou drie weken
lang elke avond 160 gasten
ontvangen. De Nederlandse
sterrenchef Robert
Kranenborg stond aan het
hoofd van het pop-uprestau-
rant waar je 80 euro voor een
diner neertelde. Het restaurant
kreeg afgelopen week onder
meer in de Volkskrant een ver-
nietigende recensie. Zo
noemde de recensent de
pastataart “droog als oud kar-
ton” en een hazelnootgebakje
“een slechte grap”.
De meer dan 3.000 gasten die
gereserveerd hadden, krijgen
hun geld terug, net als de
bezoekers van de afgelopen
twee dagen. (VK)

‘The Allegory of the Jam Jar’
wint op Kortfilmfestival Leuven
The Allegory of the Jam Jar
is de grotewinnaar van het
internationaal Kortfilm-
festival in Leuven. De film
vanRuthMellaerts en Boris
Kuijpers begintmet een
barst in demuur. En hoe
een zakenmanhelemaal uit
zijn balans geraakt doordat
er plots een kreuk in zijn
bestaan is gekomen.

Kuijpersen Mellaertszijninhet
echte leven een koppel en von-
den hun inspiratie bij de barst
die ze thuis opeens in een van
hunmurenaantroffen.Zewon-
nen de jury- en de publieksprijs
voor beste fictiefilm, en eerder
dezeweekookdeHumoAward.

De debuutprijs ging naar
AnoukFortunier, diemetDrôle
d’oiseau op het Film Fest Gent
ook al de publieksprijs van de
studentencompetitie had ge-
wonnen.Zijwasookeenvande
vijf dames die in Leuven een
VAF Wilcard in ontvangst
mocht nemen voor haar auto-

biografische film, waarin een
meisjehet levenmethaarbipo-
laire vader als een avontuur
ervaart.

Wie in Leuven wint, is ie-
mand met een toekomst voor
zich. En wie een VAF Wildcard
in de wacht sleept, zien we
vroeg of laat haast zeker terug
met een langspeelfilm.Dewin-
naar vanhet Europese luik van
het festival komtnet als dewin-
naar vanhetVlaamse luikmet-
een terecht op de longlist
waaruit de nominaties voor de
Oscars geplukt worden. (KVDM)

‘Mia’ van Gorki staat voor het
tweede jaar op rij op de eer-
ste plaats in de 100 op 1-lijst
van Radio 1. Dat is de lijst
met de beste Belgische
nummers aller tijden volgens
de Radio 1-luisteraars. ‘Als ze
lacht’ van Yevgueni en ‘Ne
me quitte pas’ van Jacques
Brel vervolledigen het
podium.
Ook vorig jaar stemden
de luisteraars ‘Mia’ naar de
hoogste plaats. De lijst werd
toen een week na het plotse
overlijden van zanger Luc De
Vos uitgezonden.
Wim De Craene is de enige
artiest met twee nummers in
de top tien: ‘Tim’ op de
vijfde plaats, en ‘Rozane’ op
nummer negen. dEUS is vol-
gens de Radio 1-luisteraars
dan weer de populairste
Belgische band. De Ant-
werpse groep rond Tom
Barman komt maar liefst zes
keer voor in 100 op 1. (BELGA)

Recensie van Selah Sue, de ‘Grande Dame’
van Vorst Nationaal: triomf van een
verfrommelde soulsirene ●●●●❍
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Reportage. Met Ivo vanHove in The Big Apple, op de set van zijn David Bowie-stuk ‘Lazarus’

Hij was al groot in New York,
maar nu Belgisch regisseur
Ivo van Hove (57) er samen met
David Bowie Lazarusmaakt,
is de hype niet meer te blussen.
Wij gingen poolshoogte nemen
op de set van een stuk – ‘geen
theater, geen musical’ – dat al
voor de première een doorslaand
succes is.
ANNE VAN DRIEL

Ringo Starr veilt Beatles-spullen
voor het goede doel
Ringo Starr heeft een aantal
van zijn bezittingen uit zijn
Beatles-periode van de hand
gedaan. Zowerd de allereerste
kopie vanTheWhiteAlbumuit
1968, uit zijn persoonlijke col-
lectie, bij Julien’s Auctions in
BeverlyHills geveild.Hetexem-
plaar werd voor omgerekend
725.000eurogekochtdoor een
anonieme koper.

Zijn vroegere drumstel
bracht danweer zo’n 2miljoen
euro op, bijna vijf keer zoveel
alshetveilinghuishadgehoopt.
EengitaardievroegeraanJohn
Lennon toebehoorde, gingdan
weer voor 836.000 euro de
deur uit. In totaal leverde de

veiling meer dan 8,5 miljoen
euroop. GelddatnaardeLotus
Foundation gaat, die Ringo
Starr en zijn vrouw Barbara
oprichttenendie zich inzet om
armoede te bestrijden. (KVDP)

Belgische sterbovenNew

► The Allegory... won meer-
dere prijzen in Leuven. © RV

► Ringo Starr
naast het
oude drum-
stel, dat
zo’n 2 mil-
joen euro
opbracht.
© PHOTO NEWS

Radio 1-
luisteraar kiest
voorGorki’s ‘Mia’

dus steldeVanHove de popster dit podium
voor, off-Broadway, in de East Village,met zo’n
tweehonderd stoelen. Overigewensen van
Bowie: Lazarusmoest “niet klassiek”worden,
“niet conventioneel”. “Maar edgy, extreem.”
Reden, zegt VanHove,waaromdeproducent
Robert Fox bij hemaanklopte toenBowie en de
Ierse schrijver EndaWalsh op zoekwarennaar
een regisseur die de eerste versie vanhun script
“een beetje verder”moest brengen. “Ikwil dit
stuk opde beste,meest extreme,meest per-
soonlijkemanier ophet podiumbrengen.”

D
at het een theater is, zie je pas als je er voor staat.
Geenneonletters, geen rode loper, geen gloed-
vol licht dat lonkenduit een statige foyer straalt.
Aande gevel prijkt in kleine, strenge letters:
NewYorkTheatreWorkshop.That’s it.En ja, er
hangenposters. ‘Lazarus’, staat er in kapitalen.
Daaronder, klein, de naamvandemakers:
David Bowie, EndaWalsh, Ivo vanHove.

Met gemakhadLazarus, hetmuziektheater-
stuk dat Bowie al jarenwildemaken, opBroad-
way de grote zalen kunnen vullen.Het is geba-
seerd op zijn eigenmuziek, en op te vatten als
vervolg op de cultfilmTheManWhoFell to
Earthuit 1976,waarin Bowie zelf de rol van de
buitenaardseThomasNewton vertolkte. Alleen
al de betrokkenheid vanBowie (68) staat garant
voormassale aandacht.

En dan Ivo vanHove. DeVlaamse regisseur
en directeur vanToneelgroepAmsterdam, die
werd verzocht Bowies project te leiden, is in
NewYork inmiddels een gevierd theatermaker.
Visionary, brilliant en acclaimed zijnwoorden
dieAmerikaanse kranten en tijdschriften aan
zijn naamvooraf laten gaan, vooral sinds zijn
regie vanArthurMillersAView from the Bridge
in het LyceumTheater opBroadway.Wat ook
helpt: datMichael C.Hall, die als de seriemoor-
denaarDexterMorgan zeven seizoenen lang tv-
kijkerswereldwijd aande bank kluisterde, in
Lazarusdehoofdrol vertolkt.

Maar Bowie prefereerde een kleine zaal. En

► Michael C. Hall (bekend van de tv-reeks Dexter) speelt de hoofdrol in Lazarus. © JAN VERSWEYVELD
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Kijk ophoe
menkeek

Tijdens de maand van
de fotografie kijkt Cult naar
beelden uit de tijd van toen.

Hernieuwde huwelijks(on)trouw
We hoeven ons niet af te
vragen wat op dit beeld ge-
beurt. “Hier worden kapotte
huwelijken gerepareerd”,
schreeuwt de titel. Een
vrouw ligt onder een pluizig
deken – jawel, het is 1977 –
en de suggestie is dat ze ver-
der niets aan heeft. Een man

schuift een ring over haar
vinger, zij lacht van geluk,
want de trouw is hersteld.
Waar huwelijken hersteld
worden, dienen bedden niet
om te slapen – al kun je je
afvragen wat het in de tuin
staat te doen. Toch wringt er
iets: de vrouw ligt gelukzalig

en ongekleed te wachten in
bed, haar man herhaalt de
trouwceremonie, maar hij
heeft zijn kleren aan. Hij kan
elk moment de benen ne-
men, bijvoorbeeld naar een
bed waar hij zijn huwelijks-
trouw weer kan vernietigen.
(TVDM)
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VanHove: “Jouw stuk verschijnt nog voor de
première, toch? Dan kan ik op dit punt niet
verder ingaan.”

Het is druk,woensdagavond voor het theater.
Twee lange rijen vormen zich voor de ingang,
een voor de gelukkigen die al een entreebewijs
voor de try-out bezitten, een andere voor hen
die alleenmaar hoophebben. Kaartjeswaren
binnen anderhalf uur uitverkocht. Dus is het
hopen opmensendie niet komenopdagen.Of
anders: bereid zijn zo’n 1.000 dollar te spende-
ren opde zwartemarkt.

Binnen ligt de hoofdpersoondan al ophet
podium. Plat op de rug, blootsvoets. Tot ieder-
een zijn plekje heeft gevonden.Michael C.Hall
ligt in een interieurwaarin de hand van Jan
Versweyveld, VanHoves levenspartner, sceno-
graaf en lichtontwerper, valt te herkennen: kaal,
kil, anoniem.

Man in crisis
Hier volgenweNewtondekomende tweeuur.
Hier horenwehemdeeerste, nieuweBowie-
song aanheffen (“Lookuphereman, I’m in dan-
ger/ I have nothing left to lose”),met een stemdie
somsverbazingwekkenddicht bij die vanBowie
indebuurt komt.Hier zienweanderepersona-
ges doorNewtons kamer struinen: een ruziënd
stel, een vrouwdie zichmet blauwepruik en
glitterjurk aanNewtonopdringt, eenfiguuruit
eenChinese opera, een in zwart gehuld legertje
dames, een engelachtige verschijning.Het is
brokkelig, fragmentarisch.

Daarna blijken de fragmentenuit Bowies
oeuvre zich te verbinden tot een structuur, alsof
nummers als ‘WhereAreWeNow’ of ‘All the
YoungDudes’ eigenlijk altijd al geschreven
waren voor dit verhaal. Een verhaal, zegtHall,
datweliswaar in de letter over een buitenaardse
figuur gaat,maar in essentie natuurlijk draait
omherkenbare gevoelens: “De rouwomeen
verloren liefde, een verloren leven, verloren
mogelijkheden.”

VanHove: “Je krijgt eenman in crisis te
zien. En je ziet dat hij,misschienniet hele-
maal op eigen kracht,maar toch, dat hij in
staat is eruit te komen.Dat vind ikmooi:
ondanks het feit dat dewereld –want dat
zit in die songs vanBowie – heel hard is,
gewelddadig, irrationeel, en duister, toch
kun je alsmens iets betekenen. Je kunt her-
borenworden, al is hetmaar in je fantasie,
je verbeelding.”

Hij heeft, zegt VanHove, geen

poging gedaan omdeBowie-esthetiek op te zoe-
ken.Nochde esthetiek uitTheManWhoFell to
Earth. “Ik ben, net zoals bij Toneelgroep
Amsterdam, samenmet Jan (Versweyveld, red.)
op zoek gegaannaar onze eigen beeldtaal. Dat is
het belangrijkst: jezelf blijven.”

VanHove, Bowie-fan sinds zijn jeugdjaren:
“David zegt zelf: ‘I’m the elephant in the room.’
Maar daarmeeweet hij goed om te gaan.Hij is
eenman vanweinigwoorden,maarmet pre-
ciezemeningen.Hij heeft zich opengesteld,
ongelooflijk samengewerkt enme vrij gelaten.
Ik ben sturend geweest,maar ik hebhemaltijd
op dehoogte gehouden vanwijzigingen, film-
pjes gestuurd, ik benhet gesprek continumet
hemaangegaan.

“Wat hier heel belangrijk is: dit is geenmusi-
cal,maar het is ook geen theaterstuk. Dat past
bij Bowie, denk ik.”

Wordt deze voorstelling een gamechanger?
“Ikmoet ze nog afmaken. Ik zit nog in de hon-
derdduizenddetails. Ik kan er nogniet in alle
rust naar kijken. Dat is onmogelijk op dit
moment.”

De première van Lazarus vindt
vanavond plaats. De hele
voorstellingsreeks (t/m 17/1)
is uitverkocht.

‘Bowie is een man van weinig
woorden, maar met precieze

meningen. Hij heeft zich
opengesteld en me vrij gelaten’

IVO VAN HOVE

York

► David Bowie maakte
vier nieuwe nummers
voor Lazarus.
© GETTY IMAGES


