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Tim De Cock ziet zijn films het liefst
in een donkere cinema, maar is als
laatavondwerker al meer dan twintig
jaar veroordeeld tot uitgesteld kijken
bij daglicht. Als troost
recenseert hij ze, al van
in de tijd van de
bibberende VHS-tapes.

Schouwburgen met rode pluche, op
locatie diep in de duinen of ergens te
velde. Theater is een veelheid aan
dingen en journalist Magali Degrande duikelt er graag in onder, spit ze uit en laat u
weten wat dat met haar
doet.

Steven De Foer is buitenlandreporter,
interviewer en filmspecialist - en
vooral dol op cinema die onze blik op
de wereld wat verruimt. Er wordt al
genoeg naar de navel gestaard.
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HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk
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Een relatie met ruis op
T

‘De Andere Stem’
Nog tot 17 april in het Kaaitheater,
daarna op tournee in Nederland.

HHHHH
Niets is nog zwartwit,
dus hoeft theater
zonder dialogen niet
noodzakelijk een
monoloog te zijn. Ivo
Van Hove regisseerde
voor Ramsey Nasr een
half telefoongesprek.
Een dialoog, waarvan
het publiek slechts
één kant van de lijn te
horen krijgt.

ISOPIX

met het vuur leren. Hier ver
drinkt de anders betove
rende film in een over
daad aan digitaal geani
meerde en in veel
engere scènes dan in de
voorganger (kleuters,
opgelet!).
Misschien is dat wat
kinderen van nu willen.
Wij denken echter dat
beide films perfect
naast elkaar kunnen be
staan. De ene biedt het
3Dspektakel waarvoor
families nu naar de cine
ma gaan; de andere is
telkens opnieuw aanste
kelijke fun, uit een tijd
dat dat nog kon.

(Magali Degrande)

Ramsey Nasr speelt
de pannen van het dak
in deze halve dialoog.

ISOPIX

verse evenwel uit de weg: zijn
film gaat niet over segrega
tie, maar over een jonge
tje dat wil leven tussen
de dieren en zijn vrije
keuze om te houden van
wie hij wil. Bovendien
wordt King Louie ver
tolkt als een New York
se maffiabaas – “I can
protect you”.
Helaas krijgt de film
hier ook zijn wending
van avontuur naar actie.
Louie is een (uitgestor
ven) Gigantopithecus,
een reuzenaap die over
zijn tempel heerst als
King Kong. Hij wil van
het mensenwelpje de truc

JAN VERSWEYVELD

‘The Jungle Book’ lijkt wel een
natuurdocumentaire in 3D, maar dan
met wilde dieren die kunnen praten.

Door de bijzondere
vorm van De Andere
Stem kroont Van Hove de
suggestie koning. Het
publiek kan enkel raden
wat voor iemand de
vrouw achter ‘die andere
stem’ kan zijn. Ongelofe
lijk hoe snel je als kijker
partij kiest voor wat je
ziet en hoort. Die vrouw
aan de andere kant van
de lijn moet wel een ge
voelloze, egotrippende
barbiepop zijn – als je
hoort hoe ze alles op
zichzelf betrekt. Maar
beetje bij beetje druppelt
via Ramseys tekst infor
matie binnen die helpt
om een juister beeld te
construeren.
Hoe concreter de con
touren van de vrouw
worden, hoe meer je
snapt hoe het zo ver is
kunnen komen dat ze na
vijf jaar uit elkaar zijn

gegaan. Het blijft verba
zend hoe een stuk over
exen zoveel sterker van
liefde doordrongen kan
zijn dan een verhaal
waarin man en vrouw el
kaar nog adoreren zonder
meer. Alle stadia zijn nu
doorlopen. Er is haat. Er
is ergernis. Maar er is bo
venal ook veel liefde. Ze
blijven elkaar ‘bollie’
noemen. En ze blijven
bezorgd om elkaar.
Ramsey Nasr speelt de
pannen van het dak in
deze halve dialoog. De
voorstelling kwam er op
zijn vraag. In het reper
toirestuk La Voix Hu
maine van Jean Cocteau
uit 1930 krijg je een
vrouwelijke stem te ho
ren, en Nasr vond dat het
tijd was voor een manne
lijke tegenhanger, om de
stem te laten horen die
Cocteau zo overdonde
rend liet zwijgen. Hij is
ook geknipt om die stem
in te vullen. Nasr is het
soort man waar wij ook
wel eens een nachtelijk
filosofisch gesprek mee
zouden willen voeren
waar geen einde aan lijkt
te komen, zelfs als dat
betekende dat hij oude
koeien uit de gracht
moest halen.

duren dan de film. De helft bestaat uit
nietszeggende schouderklopjes, maar
dat laat genoeg ruimte voor interessan
te bijdragen, zoals over de locatieopna
mes in BerlijnTempelhof en in een
Parijs’ woonblok.
En wie wil bewijzen hoe fenomenaal
Jennifer Lawrence (foto) wel is, doet
zijn voordeel met de makingof van de
melige slotscène. JLaw vertrekt geen
spier terwijl een assistent op één meter
afstand twee bakstenen tegen elkaar
slaat om de baby in haar armen – haar
neefje, Bear (!) Lawrence – wakker te
krijgen. Wát een tante. (Tim De Cock)
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