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Piet Piraat
speurt
naar kleine
Dino in
Antwerpen

Tijd om de ooglapjes weer uit de kast te halen,
want de populairste piraat van België ruilt de
planken van de Scheve Schuit weer in voor die
van het theater. Piet Piraat en zijn kornuiten slui
ten morgen hun tournee af in de Antwerpse
Stadsschouwburg. In Piet Piraat en de Kleine Di
no stuiten de vrienden op een reuzeei. Berend
wil het meenemen om er een reuzeomelet van
te maken, maar dan breekt het ei en verschijnt
er... een kleine dino. Er zijn voorstellingen om
10.30, 13.30 en 16u. Tickets kosten 10, 17, 50 of
22,50 euro. (id)
i www.sherpa.be
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Expo Game
Changers in het
MoMu. FOTO JORIS
HERREGODS

ANN DEMEULEMEESTER:
Man of vrouw?
“De Antwerpse ontwerpster Ann Demeulemeester vervaagde de typisch mannelijke en
vrouwelijke vormen. Haar silhouetten kan je
toch wel als ‘androgyn’ omschrijven. Zij vindt
dat het onderscheid tussen man en vrouw in de
maatschappij nog te veel aanwezig is. Ann gebruikte in haar eerste show vrouwelijke en
mannelijke modellen door elkaar. Ook nu zie je
dat bij veel andere ontwerpers gebeuren, zelfs
in die mate dat je niet meer weet of het nu een
man of vrouw is. Het verschil met Balenciaga is
dat Ann echter geen volledige abstractie maakt
van het lichaam. Ze vindt dat er altijd een beetje sensualiteit moet zijn.”

MARTIN MARGIELA:
Uitvinder van tweedehands
“Martin Margiela revolteerde in de jaren 90
tegen de gangbare moderegels en het schoonheidsideaal. Zo bestonden er voor hem geen
standaard kledingmaten en blies hij zijn ontwerpen bijvoorbeeld op tot maat 78. Hij kocht
ook stukken van rommelmarkten en vergrootte
die uit of gaf er zijn eigen invulling aan. Tijdens
de laatste modeweek in Parijs werd er heel duidelijk door heel wat ontwerpers gerefereerd
naar Margiela. In de jaren 80 en 90 was het
heel niche om met tweedehandsstukken te
werken. Margiela was wel succesvol, maar zijn
ideeën waren nog vrij vooruitstrevend. Nu wor-

den zijn ideeën bijna gemeengoed. Vintage en
tweedehands zie je overal terug opduiken.
Zelfs in de meubelwereld is upcycling en recyclage meer dan ooit trendy.”

ISSEY MIYAKE:
Rekbare stof
“De Japanse ontwerper Issey Miyake heeft nu
zijn grote overzichtstentoonstelling, dus het
was niet eenvoudig om zijn stuks vast te krijgen. Toch wilden we hem er zeker bij. Japanners gebruiken hun stof volledig. Het ontwerp
zit hem in één patroon en het draperen rond
het lichaam. Die invloed zie je duidelijk bij Miyake.”
“In de jaren 80 moest je kiezen tussen mantelpakjes en vaak zeer sobere kleding. Tussen glamour en een beetje saai. Miyake bracht opgewekte en beweeglijke ontwerpen. Hij kwam
dus aanzetten met een geslaagde derde keuze.
Zo maakte hij een zeer rekbare stof door middel van plooitjes, ook wel beter gekend als Pleats Please. Technisch gezien was dit absoluut
een hoogstandje. Je merkt dat Miyake nu nog
steeds een schare fans achter zich heeft.”

danst in een choreografie van de Antwerpenaar Sidi Larbi Cherkaoui. “We willen veel
meer tonen dan silhouetten alleen. Met Hannelore Knuts hebben we een model kunnen strikken met veel uitstraling. De choreografie van
Cherkaoui zorgt voor een Antwerps tintje.”
ELLEN BOGAERT

i

De tentoonstelling loopt tot 14 augustus. Een tic
ket kost 8 euro.

IRIS VAN HERPEN:
Kleding uit de printer
“Iris van Herpen is een Nederlandse ontwerpster die al haar ontwerpen op een 3D-printer
maakt. Zij is hiermee de eerste en de enige. Ik
zie haar als dé Game Changer van deze tijd. Wat
zij nu doet, kan later wel eens grote invloed
hebben op de mode. Al is het nog zoeken naar
iets minder stugge silhouetten.”
“Iris gebruikt revolutionaire technieken om
haar kleding te maken en kan hierdoor wel
eens de spelregels veranderen van het productieproces. We leven in een periode van overdaad en overconsumptie. Het zou interessant
zijn als we alleen maar de dingen maken die we
kiezen en nodig vinden. Het kan het einde worden van de vele overschotten in de mode-industrie. Iris brengt het ook allemaal heel esthe- Cristóbal
Balenciaga
tisch.”

koos voor
architecturale
De expo bevat tot slot ook nog een hologram en wijde
van een naakte Hannelore Knuts die verschil- ontwerpen.
KNUTS & CHERKAOUI

lende silhouetten aantrekt, waarna ze telkens
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Burgers
zoals u
en ik
Van geen enkele historische
gebeurtenis zijn zo veel boeken
verschenen als van de Jodenvernietiging tijdens WO II. In
de Bourla voert Toneelhuis, in
samenwerking met Toneelgroep Amsterdam, nu De Welwillenden op. De vuistdikke roman van Jonathan Littell wekte in 2006 beroering omdat hij
geschreven werd vanuit het
standpunt van de dader, een
fictieve SS-officier.
Ook op de planken slaat dat
statement aan. We schrijven
eind twintigste eeuw. Max
Aue, een superieure Hans Kesting, richt zich in het volle zaallicht en in burgerkleren tot het
publiek. Niet de staat, maar
burgers als u en ik zijn schuldig
aan de Jodenvervolging, stelt
hij. ”Om mij heen kantelde de
wereld, maar ik ben niet de
enige die zijn hoofd verloor”,
aldus de gewezen SS-officier.
Regisseur Guy Cassiers splitst
de productie op in twee delen.
Aanvankelijk discussiëren naziofficieren over de criteria
voor de Jodenvernietiging.
Wat met vrouwen en kinderen? Is een nekschot gepermitteerd en welke impact heeft
dat op henzelf, de uitvoerders?
Terwijl de eensgezindheid binnen de SS afbrokkelt, slaat ook
bij Aue de twijfel toe en volgt
een ultieme bekentenis.
Door het sobere decor, zonder
nazisymbolen, legt Cassiers de
nadruk op het woord. De regisseur boort verschillende lagen
aan, zoals die van de taal die,
afhankelijk van hoe we haar
gebruiken, ons ontslaat van
onze verantwoordelijkheid.
Dergelijk getheoretiseer haalt
vaart uit het stuk, maar toch is
De Welwillenden nu al een van
de beklijvendste theaterervaringen van het seizoen. (id)
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Nog tot 19/03 in Bourla, Ant
werpen; www.toneelhuis.be

Geniet u mee?
Genieten. Dát is wat wij u met deze
bijlage vol uittips graag laten doen.
Genieten van het weekend, dat voor
u toch ook op vrijdag begint? Tips,
opmerkingen en/of vragen mailen naar
vrijdag@concentra.be
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