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Als film
kunst wordt
Expo. Als

het waar is dat filmband een oud
medium is geworden, wat betekent het
woord ‘projectie’ dan nog? Aan die vraag
wijdt het Muhka een tentoonstelling.

--------------------------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Lars Kwakkenbos
-----------------------------------------------------------------------------

ANTWERPEN.
N 2004 kondigde Kodak
aan dat het geen diacarrousels meer zou produceren. Vier jaar eerder al
hadden vijf studiobonzen
uit de filmindustrie triomfantelijk evenveel dozen voor een
35mm-film gedropt in een
olievat waarop ostentatief het
woord obsolete stond afgedrukt: ‘verouderd’. Technisch
gezien bleek je een film voortaan ook per satelliet te kunnen
versturen.
In musea voor hedendaagse
kunst lijkt er intussen een omgekeerde tendens aan de gang.
Er ratelt altijd wel ergens een
ouderwetse filmprojector in
het halfdonker.
Het Muhka heeft een hele
tentoonstelling aan het begrip
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‘projectie’ gewijd, maar in The
projection project is er geen ratelende projector te horen. De
ouderwetse filmprojector is in
een vitrine uitgestald, maar je
krijgt wel projecties in de
breedste zin van het woord te
zien.
Bij het binnenkomen bijvoorbeeld zijn er videobeelden
te zien van groepjes jongeren
in een zonnig park. Jonge lichamen in de zon glijden met
een verschillend tempo voorbij, maar de beelden worden
gebroken door smalle panelen
in piepschuim die tegen de
wand staan waarop ze worden
geprojecteerd. Of door de
schaduw van de toeschouwer,
die in het beeld staat.
Marie José Burki geeft in De
nos jours uit 2003 de beelden
van die jongeren geen eigen
plek, ze projecteert ze alleen
maar. Door de panelen in piepschuim laat ze scherp aanvoe-

Te veel ontzag voor Pier Paolo Pasolini
Muziektheater. Transpa- lente leven, om dan over te strument ter plekke gemoles- bruitage. Klankvervorming en Saló of de 120 dagen van So- schijn, het alter ego van Pasoli-

rants hommage aan Pasolini blijft steken in vrijblijvende sfeerschepping.
-----------------------------------------------------------------

Van onze medewerkster
Véronique Rubens
-----------------------------------------------------------------------------

BRUGGE. De extravagante natuur van Pier Paolo Pasolini
laat zich niet gemakkelijk vangen voor een postuum eerbetoon. Maar muziektheater
Transparant had met IntraMuros een ambitieus programma. De voorstelling blikte
eerst terug op ’s mans turbu-

gaan tot een compacte versie
van zijn schandaalfilm bij uitstek, Saló of de 120 dagen van
Sodom.
De tekst van Peter Verhelst
sloeg met zijn tintelende sensualiteit een brug met het universum van Pasolini. De erotische lading en het zinspelen op
de vage grens tussen erotiek en
geweld lieten veel wegen open
voor de muzikale invulling.
Maar de componist Eric Sleichim nam de muzikale handschoen behoedzaam op. Zijn
minimalistische soundtrack
had zelden een beslissende impact. Het sterkste was de knarsende celloklank, alsof het in-

teerd werd.
De twee kwartetten met jonge
zangers en strijkers die onder
de hoede van Blindman werken, kregen weinig creatieve
ruimte. Ze brachten braaf het
ruwe materiaal aan voor een
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extreme versterking, de dada’s
van Sleichim, kwamen in een
verfijnde allroundsound bij
het publiek terecht.
De geluidstechnologie kon
niet verhullen dat de muzikale
oogst schraal was. De rol van
de contratenor Jonathan De
Ceuster was het meest uitgewerkt. Maar de magere zanglijnen maakten het de zanger extra moeilijk om op zijn eentje
de theatrale ruimte te vullen.
De scenografie van Jan Versweyveld, met hard neonlicht
en sobere frames voor de beklaagdenbank van Pasolini en
zijn moeder, was even koel als
de soundtrack. Het resumé van

dom meed verder alle buitensporigheid. De theaterversie
greep naast de intensiteit van
het drama en beperkte zich tot
een volgzame en opgekuiste reconstructie.

Priemende blikken

ni, was het pregnantste ingrediënt van de voorstelling. Samen met Kitty Courbois, die
de moederfiguur van priemende blikken voorzag, leverde hij
het ruggenmerg van de voorstelling.
Pasolini werd zijn hele leven
lang zwaar belaagd en stierf
een gewelddadige dood. Het
lijkt de makers van Intra-Muros nu moeilijk te vallen hem
nog zwaar aan te pakken.

In de samenwerking van Eric
Sleichim, Peter Verhelst en Jan
Versweyveld nam niemand het
voortouw. Het resultaat
strandde vaak op een sfeerschepping à la Pasolini, die op x Intra-Muros (in memoriam
een comfortabele afstand cir- Pasolini). Gezien op 12/1 in het
kelde van zijn excessen.
Concertgebouw in Brugge. TourDe hypnotiserende mono- nee in april en mei.
loog van de acteur Hugo Kool- x www.transparant.be

Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen?
Het Scholenrapport. Maandag 22 januari in De Standaard.
Waar zijn Vlaamse middelbare scholen goed in? Waar valt

Lees het enige echte oordeel: dat van de onderwijsin-

veel te verbeteren? Wil u weten hoe de school van uw kind

spectie. Van alle middelbare scholen in uw provincie. In een

beoordeeld wordt? Bent u op zoek naar een alternatief?

speciale bijlage bij De Standaard op maandag 22 januari.

