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“Als ik ooit nog 
een nummer van 
Abba zing, is het 
voor de show.”
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In Domino – de zoektocht gaat VTM op zoek naar een
mannelijke hoofdrolspeler voor de musical Domino, die ge-
baseerd is op liedjes van Clouseau. We krijgen een aantal
sympathieke en getalenteerde nieuwe gezichten te zien, er
valt leuke muziek te horen en we leren wat over het maken
van een musical. Maar wat een dooie boel!
Dat het allemaal zo braaf is, vinden we niet zo erg. Het is zelfs
verfrissend dat er nu eens niemand te kijk wordt gezet.
Vlaanderen heeft niet veel trek meer in uitlachtelevisie – ze-
ker niet op een familiaal kijkmoment als vrijdagavond. De
politieke en economische tijden zijn onzeker, en dan willen
we op ons scherm zien hoe herkenbare, sympathieke mensen
boven zichzelf uit kunnen stijgen om een ster te worden.
En jawel: we worden op onze wenken bediend, met een aan-
doenlijke Dries en een verlegen Alexander. Deze goed gecaste

‘ruwe diamanten’
moeten het opne-
men tegen kerels
die een theaterop-
leiding achter de
rug hebben en die
de workshops met
de vingers in de
neus afwerken. De
programmamakers
trekken schaamte-
loos partij voor de
underdogs, in de
wetenschap dat de
Vlaming gewoonte-
getrouw hetzelfde
zal doen.
Het is heel aan-
doenlijk allemaal,
maar ook volstrekt
overbodige televi-
sie. Domino – de
zoektocht is er maar
om twee redenen,

en dat voel je. Omdat er een gaatje in het programmaschema
zat, in afwachting van The voice, de talentenjacht waar VTM
dit najaar écht op inzet. En omdat VTM ons warm wil maken
voor Domino – de musical, in maart 2012.
Domino – de zoektocht bevat bovendien een bijna dodelijke
overdosis Clouseau. Dat mag, gezien het wedstrijdconcept,
geen verrassing heten. Maar helaas is het de Clouseau van
2011: de gladgepolijste popmachine die elke denkbare demo-
grafische groep kan plezieren en zo Sportpaleizen vult. Wat
mis ik dan? De Clouseau van de begindagen. Een 19-jarige
Koen Wauters die overlopend van branie het podium op-
stormt en daarbij zijn nog ongepolijste stem forceert. En die
zingt in een echte groep. Van die opwinding is er niets te zien
op het scherm. Hopelijk straks wél op het musicalpodium.

Domino, elke vrijdag om 20.45 uur op VTM.
In ‘De bankzitter’ kijkt een redacteur naar een aantal afleveringen van een
programma.

GEEN DOMINO-EFFECT

DE BANKZITTER

DOMINIQUE DECKMYN

‘Domino’ bevat een bijna dodelijke
overdosis Clouseau. © vtm

De makers
trekken
schaamteloos
partij voor de
underdogs
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I N  F RA N K R I J K

FRANK RENOUT
CHAUMONT Neem een gemid-

delde stad in het noordoosten van
Frankrijk. Kies daar een doodnor-
male woonwijk. Zoek er een braak-
liggend terrein. Zet er vervolgens
felgekleurde tenten neer, hang er
een Picasso op en zet een Niki de
Saint Phalle neer, et voilà: dat is
het Centre Pompidou Mobile.
Het Parijse Centre Pompidou is als
eerste ter wereld een mobiele en
reizende dependance begonnen.
Drie tenten gaan door heel Frank-
rijk reizen. Ze zijn gemaakt van
rood, blauw, oranje en zwart zeil-
doek, dat is gespannen over een
stalen buizenconstructie. Binnen
hangen en staan veertien meester-
werken, afkomstig uit het Centre
Pompidou in Parijs.
Het is het tweede ‘lokale’ initiatief
van het museum voor moderne
kunst. Vorig jaar werd in Metz een
Centre Pompidou-dependance ge-

opend. ‘Daar zijn inmiddels al
meer dan een miljoen mensen bin-
nen geweest, het is een enorm suc-
ces’, vertelt de Centre Pompidou-
directeur Alain Seban. ‘We willen
kunst decentraliseren. We willen
meer en nieuw publiek trekken.’
Maar bij het opzetten van de ‘mo-
biele’ versie speelde nog een ande-
re reden. ‘We willen ook mensen
bereiken die normaal nooit naar
het museum gaan. Eén op de twee
Fransen is nog nooit in een muse-
um geweest. Ze vinden kunst
moeilijk, zeggen ze. Ze weten niks
over kunst, denken ze. We willen
met het Centre Pompidou Mobile
het museumbezoek ontheiligen.
We willen de angst voor kunst weg-
nemen. Daarom hebben die tenten
ook zo’n vrolijke uitstraling, net

als bij een circus.’
Binnen in de tenten wordt op een
toegankelijke manier duidelijk ge-
maakt dat kunst mooi, interessant
én leuk kan zijn. Op panelen staat
een bondige en duidelijke uitleg
over de tentoongestelde werken.
Speciaal opgeleide acteurs zorgen
voor ludieke rondleidingen. De
toegang is gratis.

Kwetsbaar

De conservator Emma Lavigne be-
dacht voor de tenten een speciale
en toegankelijke tentoonstelling:
La couleure – omdat iedereen die
voor het eerst een schilderij ziet,
vaak als eerste bij de kleuren een
emotie voelt. 
De tenten en de tentoonstelling
staan de komende drie maanden

Topkunst in een 
Het Centre Pom-
pidou in Parijs
laat als eerste ter
wereld een aantal
van zijn grootste
kunstschatten
door het land rei-
zen. En nog wel
in vrolijke, felge-
kleurde tenten.
‘We willen het
museum ontheili-
gen.’

CENTRE POMPIDOU TREKT FRANKRIJK ROND

Stilleven met ‘Papa Gymnastique’ van Jean Dubuffet en een vrouw. © afp

DANSTHEATER

‘A louer’,
Peeping Tom & KVS
Nog tot 28/10 in KVS, Brussel.
Daarna op 15&16/3 in Stuk, Leuven,
op 18/4 in CC Brugge en 30/4 in CC
Genk. (www.peepingtom.be)
★★★★✩

Hoe zou de wereld eruit zien als al-
les te huur was? Van identiteit tot
roem, van mening tot talent: voor
een habbekrats is het even van jou.
En hoe zou de wereld eruit zien als
die zich zou ‘ontdubbelen’? Als
een twijfelaar zich zou kunnen op-
splitsen in de personages ‘ja’ en
‘neen’. Als we tijdens een laaiende
ruzie het geluid een moment kon-
den uitschakelen, om zo toeschou-
wer te worden van het theater der

wreedheid dat het eigen leven is.
De eerste vraag is de insteek van A
louer, de nieuwe danstheater-
voorstelling van Peeping Tom. De
tweede vraag maakt ondertussen
al een dikke tien jaar deel uit van
de heerlijk absurde huisstijl van
dit Brusselse gezelschap.
In A louer worden we geconfron-
teerd met een universum waarin
alles en iedereen tijdelijk en in-
wisselbaar is, zelfs het podium. In
een huiskamerdecor vol deuren en
trappen om langs te verdwijnen
en te verschijnen, wordt het podi-
um nu eens bezet door een mezzo-
sopraan wier hoogtepunt tanende
is, dan weer door een dame des
huizes die er een dubieuze verhou-
ding met haar dienstjongen op na-
houdt. Beide vrouwen worden om-
ringd door een horde personages:
de zoon, de man, de fans, de gas-

ten. Ze achtervolgen de vrouwen
tot in hun verbeelding.
A louer is geen verrassende of ver-
nieuwende Peeping Tom-produc-
tie: de filmische scènes houden
zich als vanouds op tussen reali-
teit, droom en nachtmerrie. De
choreografie twijfelt tussen acro-
batie en een bewegingstaal ten
dienste van het verhaal. Trouwe
aanhangers zullen zelfs een paar
knipogen naar eerdere voorstel-
lingen herkennen. Zo wordt het
ondertussen beroemde kusduet
uit Le jardin (2001) en Le salon
(2004) – waarbij een man en een
vrouw dansen zonder elkaars lip-
pen te lossen – in A louer opge-
voerd door een koppel op leeftijd.
Met dat verschil dat de vrouw elke
mondkus vakkundig ontwijkt. En
de personages die in 32 Rue Van-
denbranden werden omvergebla-

kort geding
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in Chaumont, in Noordoost-
Frankrijk. Daarna wordt alles af-
gebroken en in vrachtwagens ge-
stopt en reist het circus naar Cam-
brai. La couleure is tot slot nog
drie maanden te zien in Boulogne-
sur-Mer en daarna wordt een nieu-
we expositie samengesteld die
verder door Frankrijk reist.
De tenten én de mobiliteit maken

van het museum een kwetsbaar ge-
heel. Elke drie maanden de zwe-
vende vogels van Calder in- en uit-
pakken en vervoeren is geen sine-
cure. En zeildoek biedt niet de ul-
tieme bescherming tegen
kwaadwillenden.
‘We hebben goed nagedacht over
diefstal en vernieling’, zegt direc-
teur Seban. Alle schilderijen han-
gen daarom achter glas. ‘Er is ook
gezorgd voor goede elektronische
beveiliging en er wordt extra rond-
gelopen door bewakers.’
Een stormtest hebben de tenten
niet ondergaan. ‘Maar we hebben
wel getest op regen!’, countert Se-
ban. ‘En ik kan u verzekeren dat
het zeildoek honderd procent wa-
terdicht is.’ Een hele geruststel-
ling.

circustent

‘We hebben goed
nagedacht over
diefstal en
vernieling’

VA N  O N Z E  R E DACT R I C E

INGE SCHELSTRAETE
GENT Het begint eentonig te

worden, toch melden we het met
groot plezier: Mia Wasikowska
(nog in de betere zalen te zien in
Restless) en Michael Fassbender
(net uit de zalen met X-men: First
class en straks terug met A dange-
rous method en Shame) hebben
alweer een prima film gemaakt.
Het is de zoveelste verfilming van
Jane Eyre, maar het is de beste die
wij al gezien hebben. Grote film-
festivals als Venetië grepen er-

naast, maar in Gent is de film de-
ze week drie keer te zien. Wie
geen kaartje bemachtigt, moet
wachten tot 4 januari, als de film
uitkomt in de bioscoop.
Jane Eyre is een mooi visitekaart-
je voor de Amerikaanse regisseur
Cary Fukunaga, die we met zijn
34 jaar eindelijk nog eens zonder
bijgedachten ‘jong’ durven noe-
men. Eerder maakte hij al het
goed ontvangen Sin nombre, over
Hondurezen die illegaal naar de
States reizen. 
In zijn visie is de wees Jane vooral

vies van hypocrisie, wat haar een
heel eigentijdse vrouw maakt.
Wasikowska speelt haar beheerst,
maar niet passief: het is wel dege-
lijk de passionele vrouw uit de ro-
man – overigens speelt de kleine
Amelia Clarkson met evenveel
pit, zodat er geen rare breuk is
tussen het jonge en het volwassen
personage.

Fijn voor Fukunaga is dat de che-
mie tussen Wasikowska en Fass-
bender, die de botte en misschien
wel wrede Rochester speelt, van
het scherm spat. Deze Jane Eyre
is sensueel tout court: de film
heeft de visuele flair die kostuum-
drama’s meestal hebben, maar is
ook een lust voor het oor. 
Niet alleen ronken de dialogen,
Fukunaga speelt tot plezier van
de kijker/luisteraar ook met fluis-
terende stemmen en achteloze
opmerkingen die ergens naast of
achter de camera worden ge-
maakt.

‘Jane Eyre’, Filmfestival Gent, nog
op 19, 20 en 21 oktober. 

‘Jane Eyre’ is een lust voor oog en oor
Met ‘Jane Eyre’ heeft het Filmfestival Gent al-
weer een langverwachte film op zijn program-
ma, die alweer zijn verwachtingen waarmaakt.

FILMFESTIVAL GENT

Deze ‘Jane Eyre’
is sensueel 
tout court 

Jane Eyre: een gouvernante met een hekel aan hypocrisie. © rr

zen door een sneeuwstorm wor-
den nu over het podium gesleurd
door de overdonderende stem van
de mezzosopraan.
A louer is misschien een Peeping
Tom zoals te verwachten en te
voorzien was, maar dat doet geen

afbreuk aan het traktatiegevoel:
een dik uur genieten van de absur-
diteit, de humor en de schrikbeel-
den die de verbeelding rijk is. Doe
jezelf deze voorstelling dus alsje-
blieft cadeau.

SARAH VANKERSSCHAEVER

‘A louer’ is een dik uur genieten. © Herman Sorgeloos
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NIEUW
Mijn Pure 
Keuken
Het nieuwe culinaire 
lifestyleprogramma 
met Pascale Naessens.

CULINAIR OP MAANDAG
Mijn Pure Keuken om  21u50


