
► Ivo van Hove ver-
overde Broadway
en de harten van

publiek en critici in
New York.
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Ivo van Hove en
Dries Van Noten
bleven in 2015
trouw aan hun DNA,
en met succes

JEZELF BLIJVEN
IS DE KUNST

VanHove zullen horen, heeft alles te
makenmet zijn standvastige stijl. Zo
regisseert hij veelal toneelklassie-
kers,maar zet hij die naar zijn hand,
waarbij hij het slopen vanmuren –
tussenwoord en techniek, rede en
emotie, vernieuwing en traditie –
niet schuwt.

Goedgezinde ontwerper
Een duidelijk DNA is ook het suc-
cesvolle handelsmerk vanDries
VanNoten. Sinds zijn eerstemode-
showmidden jaren 80 staat hij
bekend om zijn elegante, tijdloze
kledingmet bloemenprints en rij-
kelijke stoffen. Ondertussen heeft
de immerwelgezinde ontwerper
een internationale fanclub uitge-

bouwdwaartoe zowelmodepaus
SuzyMenkes als rapper Kanye
West zich rekenen. Elk seizoen
wordt opnieuw gevochten omuit-
nodigingen voor zijn defilés.

Het hoeft dus niet te verwonde-
ren dat de expowaarin de ontwer-
per demechanismen van zijn uni-
versumprijsgaf, een enorm succes
was. In Inspirations inhetAntwerpse
ModemuseumgafVanNoteneen
inkijk in creatieproces en inspiratie-
bronnenmet eenassemblagevan
verschillendekunstdisciplines, van
beeldendekunst tot filmengeografi-
sche referenties.OokCult-jurylid Jan
Segersbezochtde tentoonstelling,
hoewelhij zelf nietsmetmodeheeft.
“Indie expovoelde jedegelaagdheid
vanzijnwerk, dekennisdie erachter
zit. Voorhet eerst zag ikdat goede
modeover iets kangaan.”

Ivo VanHove staat tot 20/1met
Lazarus in de New York Theatre
Workshop, en later dit voorjaar
met The Crucible van Arthur
Miller op Broadway.
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► Dries Van
Noten viel op

met een
mode-expo
die meerdere
kunsten com-

bineerde.
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Hoewel theaterregisseur Ivo van
Hove (57) enmodeontwerper
Dries Van Noten (57) niet met
elkaar te vergelijken zijn, zijn
ze alletwee gevestigdewaarden
die al langmeedraaien. Beiden
bewezen in 2015 dat jezelf blijven
het beste recept is voor langdurig
succes.

Hetwas eenuitzonderlijk jaar voor
regisseur en directeur vanToneel-
groepAmsterdam Ivo vanHove.
Terwijl zijn Londense productie
Antigonemet Juliette Binoche in de
titelrol én zijn ToneelgroepAmster-
dam-productieThe Fountainheadde
enena de andere hyperbolische
recensie binnenrijfde,maakte hij
zijn Broadway-debuutmetArthur
MillersAView from the Bridge.

Het leverdeVanHove drie presti-
gieuze awards op: twee Laurence
OlivierAwards en éénCritics’ Circle
Award. Ondertussen is ook zijn
David Bowie-musicalLazarus in
NewYork in première gegaan.

Datwe ook in 2016 nog veel van


