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GET A HEAD START ON
THE NEW CULTURAL SEASON
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Plan your
season!
Het nieuwe album van Girls In
Hawaii, Le fidèle van Michaël R. Roskam, de nieuwe productie van de Jan
Decorte Revelation, en de hopeloze gevallen
van Tommy Wieringa: het zijn maar enkele
van de 112 events die volgens ons het nieuwe culturele seizoen in Brussel kleuren. In
deze preview hebben wij voor uw comfort de
highlights uit vier maanden cultuur opgelijst
in een handig chronologisch overzicht. Hier
met die agenda en plannen maar!
NL

La soirée d'anniversaire de Philip
Catherine, le jardin botanique de
l'artiste contemporain Mehdi-Georges
Lahlou, la nouvelle pièce de théâtre de
Thomas Gunzig et la valise en transit de
l'écrivain Taha Adnan: voici quelques-uns
des 112 événements incontournables qui
s'apprêtent à colorer la nouvelle saison
culturelle à Bruxelles. Cet aperçu vous offre
le meilleur de quatre mois de culture, le
tout classé chronologiquement et par discipline. À vos agendas!
FR

The new album by Girls in Hawaii, Le
fidèle by Michaël R. Roskam, Sanam
Khatibi’s new exhibition, and the festival
The Future Is Feminist: these are just a few
of the 112 unmissable events that are coming to Brussels during the new cultural
season. For your comfort, this preview
offers four months of culture chronologically and by discipline. So go grab your calendar and start planning!
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112 tips for the new cultural season

Intimiderend intiem

De Jan Decorte
Revelation
NL

Met Jan Decorte, Sigrid Vinks en de jongens van Black Box Revelation
vindt een divers stelletje punkers elkaar. Maar dan wel in de theaterzaal,
waar de muziek weerwerk biedt tegen de autobiografische openbaringen
van Decorte. — MICHAËL BELLON
JAN & SIGRID VS. JAN & DRIES. Jan Decorte is ondertussen
67 en maakt al meer dan 35 jaar theaterstukken met zijn eega
Sigrid Vinks. Gedurende al die tijd kreeg de eigenwijze, eerst
blonde en daarna grijze theatermaker zowel prijzen als depressies, zowel liefde als kritiek. Zijn leven en werk zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden, dus is met pensioen gaan onmogelijk. Ook
al zou hij daar wél de structurele subsidies voor krijgen die hij
inmiddels voor zijn theaterwerk niet meer krijgt.
Jan Decorte en Sigrid Vinks werkten de jongste twee decennia
meestal samen met andere kunstenaars, en dat zijn nu voor de
eerste keer de twee jongens uit Dilbeek van Black Box Revelation.
Dries Van Dijck en Jan Paternoster – die inmiddels in Brussel
woont en helemaal niet vies is om zich in exotische werelden te
begeven, zie ook zijn samenwerkingen met Roméo Elvis en
Zwangere Guy – zijn sinds hun prille tienerjaren het Brabantse
antwoord op The Black Keys. Hun luide triomf begon in 2006
met het Kampioenschap van Brussel en een tweede plaats op
Humo’s Rock Rally. Sindsdien heeft de formule van de vocaal
uithalende frontman/zanger-gitarist en de onverdroten meppende drummer nauwelijks aan power ingeboet. Op dit eigenste
moment is Black Box Revelation bezig aan de opnames van een
vijfde plaat – de opvolger van Highway cruiser – maar wij kijken
toch ook uit naar hun theaterdebuut dit najaar.
WAAROM ER IETS TE GEBEUREN STAAT? Het oeuvre van
Decorte, dat in oktober bij de première van Stand down ook
gedocumenteerd en becommentarieerd wordt in een boek, heeft
enkele vaste kenmerken: een rituele aanpak tijdens de repetities,
een eigen taal en stijl, een voorliefde voor klassieke auteurs,
samenwerkingen met bevriende dansers of theatercollega’s,
gestileerde decors van Johan Daenen en kostuums van Sophie
D’Hoore. Maar in die vastberaden continuïteit zitten ook
breuken, cesuren waarbij omslag gemaakt werd van zwarte
komedie naar zwarte tragedie, van punk tot slapstick, van
teksttheater tot dans, en weer terug. Met Stand down – dat zoveel
betekent als een time-out of een stap opzij – slaat Decorte weer
een nieuwe weg in.

GA DUS KIJKEN WANT… Decorte gaat voor het eerst in zee met
een rockgroep. Het begon volgens Decorte met een ontmoeting
tussen Jan en Jan in café Daringman, waar Decorte en Vinks
dagelijks passeren. “Die Jan Paternoster leek me een sympathieke
gast, dus ik ben hem gaan vragen of ze wilden meedoen. Hij heeft
direct ja gezegd en is dan met Dries naar Ne swarte komen kijken.
Dat vonden ze zo goed dat ze het zeker wilden doen. Dus alles is
zeer vleiend en vlot verlopen. Black Box schrijft muziek speciaal
voor de voorstelling, maar durft ook een woordje mee te praten.”
SPITS OOK DE OREN OMDAT… Decorte in Stand down voluit
voortbouwt op de autobiografische intermezzi die al in zijn vorige
stuk, de Othello-bewerking Ne swarte, zaten. Dit stuk kondigt
zich aan als een volledig autobiografische voorstelling – een
stand-up op z’n Decortes. “Het is de eerste keer dat ik geen tekst
lever voor een stuk. Waarschijnlijk is dat schokkend, maar het is
een kwestie van dwang en onvermogen om daaraan te weerstaan.
Ik lever mij daar machteloos aan over.”
Van alles wat Decorte gaat vertellen heeft hij dus geen letter op
papier gezet. Maar het komt er wel vlot uit, want hij hoeft over de
anekdotes uit zijn persoonlijke leven niet lang na te denken. “Het
is allemaal improvisatie. We hebben een aantal thema’s en titels
op kartons geschreven, waarmee Sigrid en de mannen van BBR
mij mee mogen vragen een verhaaltje te vertellen.” Tijdens Ne
swarte waren die vertellingen alvast beklijvend, onthullend en
sfeervol. De bedoeling is dat ze ook kunstig en verwarrend
worden. Sommige verhalen zijn op een intimiderende manier
intiem. Ze gaan zeker niet over theater (“dat interesseert me geen
hol”), maar over zijn leven (zelfs zijn seksleven), dat van Sigrid en
van een boel andere mensen die hij bij de (voor)naam noemt,
“dus het is ook nog eens indiscreet.” Verder weigert Decorte de
keuze te maken tussen eerlijk zijn en liegen. “Ik vertel het zoals
het bij me opkomt.”

STAND DOWN
13 & 14/10, 20.30, Kaaitheater, www.kaaitheater.be
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