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‘Liever uit Balans’
Jonas Winterland
Universal
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Humor in een
bedje van grijs

Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.

MUZIEK

FILM

Journalist Stef Vanwoensel leeft
tussen mensen, muziek, beelden,
letters en toch weer mensen. Hij is
eeuwig verscheurd tussen de liefde
voor de klassiekers en de
zucht naar nieuwe ontdekkingen. Erover schrijven, helpt.

Als journalist Jeroen Struys niet op
een filmfestival rondloopt, zit hij wel
in de cinema. Op zijn netvlies kleeft
elk beeld van ‘A Clockwork Orange’.
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Angstaanjagend perfect
Natalie Portman rouwt in kille waardigheid
als Jacqueline Kennedy in ‘Jackie’

STEF STESSEL

Jonas Winterland is
drie albums ver met het
afstoffen van de term
‘kleinkunst’. De Vlaams
Brabander doet weinig
moeite om het genre te
pimpen, maar legt op
Liever uit Balans toch
eigentijdse accenten.
Zachte elektronica fleurt
opener Weet je nog Parijs
op en maakt van Denk
dan aan Vandaag een
meer radiovriendelijke
single dan je van deze
man gewoon bent. Zijn
liedjes hebben die ver
siersels nodig. Zo sterk
lijkt Winterland bezig
met teksten – die vaak
wel poëzie lijken – dat hij
weleens vergeet de mu
ziek spannend te houden.
Hij verwerkt een burn
out in melancholische
mijmeringen, verrassen
de ontledingen van een
relatie, het contrast tus
sen droom en realiteit, de
onmacht van een vader.
In de single daagt bij de
luisteraar het besef dat
onderhuids een verhaal
over overspel zit.
Deze man maakt intelli
gente luistermuziek met
vaak uitdagende, con
fronterende teksten.
Winterlands liedjes
raken en zijn niet van
humor gespeend, al ligt
die in een bedje van grijs.
Wij blijven Winterland
koesteren en wensen
hem een coauteur toe die
met sterke melodieën het
grote publiek dichterbij
brengt. (Stef Vanwoensel)

Nog niet zo lang geleden woonde in het Witte Huis een koppel dat
deed dromen. Natalie Portman ziet dat sprookje eindigen als de
rouwende Jacqueline Kennedy. Aan de buitenkant is haar Jackie
onberispelijk, perfect als porselein. Maar tegelijk ziet ze eruit alsof
ze elk moment uit elkaar zal barsten. JEROEN STRUYS
van het genre aan de kant gooit.
Dit is geen heiligenleven, laat
staan een geschiedeniscursus
die wil behagen met chronolo
gie, feiten en een moraallesje
op het einde. Dit is film: een
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portret van een rouwende
“Er zal nooit meer een Came vrouw dat, net als zijn onder
lot zijn.” Een week na de moord werp, zijn geheimen niet met
op John F. Kennedy vertrouw een prijsgeeft.
de zijn weduwe een journalist
van het magazine Life toe dat Perfect porselein
het koppel in het Witte Huis
voor het slapengaan luisterde Jackie is de film van Natalie
naar een plaat van de musical Portman. Het is haar beste ver
over koning Arthur.
tolking sinds Black Swan en ze
Is het de waarheid? Als het is opnieuw Oscarwaardig – ten
gaat om de moord op JFK zijn minste, als ze Emma Stone van
er veel waarheden. En deze La La Land kan verslaan. Ver
‘waarheid’ paste in het imago bluffend gewoon. Portmans
dat ‘Jackie’ Kennedy ophing: spel is een studie in kilheid en
het Witte Huis als een verdrukte trauma’s. Aan de bui
onbesmet baken van cultuur en tenkant is haar Jackie onberis
beschaving. Meer dan – het pelijk, perfect als porselein – op
gebrek – aan verwezenlijkingen het angstaanjagende af. Maar
van haar man, is dat van blij tegelijk ziet ze eruit alsof ze elk
vende invloed op Amerika.
moment uit elkaar zal barsten.
Het is dat Camelot, dat laagje Zoals Melania Trump?
verfijning, dat de Obama’s de
voorbije jaren opnieuw oprie
pen. Terwijl Melania Trump op
de recente eedaflegging op haar
beurt Jackies stijl stal, ge
prangd in een gelijkaardig man
telpakje. Verbazend hoe we een
halve eeuw later nog steeds in
een wereld van presidenten en
first ladies leven.
Dat kon regisseur Pablo Lar De donkere toon van de film
raín allemaal niet weten toen zal niet verrassen als je weet
hij dit ijzersterke drama maak dat Black Swanregisseur Dar
te. Deze Chileen giet al enkele ren Aronofsky achter de film
jaren goud uit voor cinefielen, zit als producer. Hij was het die
met films als No en onlangs nog het scenario aan Larraín gaf en
Neruda. Net als die laatste is de Chileense regisseur verleid
ook dit een biopic die de clichés de om zijn eerste Amerikaanse
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‘Jackie’
Van: Pablo Larraín
Met: Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Greta Gerwig, John Hurt
99 min.

Dit is Natalie Portmans
beste vertolking sinds
‘Black Swan’. Een
studie in kilheid

De magie
volgt vanzelf
De goochelaar zit in de
knoop. Niet alleen met
zijn magische touw,
maar ook met zichzelf.
Waar wil hij heen met
zijn leven? En waar
om kan hij niet op de
juiste woorden komen
als een knappe danse
res bij hem auditie
doet?

Parmentier en Notelteirs zorgen samen voor magie.

Show toont exact waar
je voor gekomen bent:
een goochelshow vol glit
ter, glamour en flashy

T

film te draaien.
Overigens zie je John Hurt,
die afgelopen weekend over
leed, gedienstig in een bijrol
zoals hij er de voorbije jaren
zoveel speelde. Hij is Jackies
priester, die stelt dat God niet
geïnteresseerd is in verhalen,
maar in de waarheid. U begrijpt
meteen waarom zij zo’n god
wreedaardig noemt. De dood
van haar man is niet het groot
ste drama. Wel dat daardoor de
fantasie die zij zorgvuldig had
geboetseerd, uit elkaar viel. Zij
had het volk doen dromen van
een koninklijk presidentskop
pel, maar een kogel deed die
droom uiteenspatten.
Natalie Portman
In plots gruwelijk detail ver
als Jackie Kennedy:
telt ze hoe zijn hoofd bij de aan
verstikkend, droef
slag op haar schoot belandde,
maar eigenlijk heeft ze het te
en toch schitterend.
gelijk over de kapotte spiegel
van hun fantasiewereld. “Er
waren zo veel stukjes. Ik pro
beerde zijn hoofd bij elkaar te opnieuw gemaakt in Holly
houden.”
wood? Ze zijn nooit echt
geweest: ze waren altijd al
Horror
bedoeld voor tv. Larraín wijst je
er met je neus op: dit is slechts
Dat is ook wat de regisseur een constructie, een vertelling.
hier doet: in stukken en brok Om weer de controle te kun
ken een onherroepelijk kapot nen nemen over haar verhaal,
beeld herstellen. Het interview haar ‘waarheid’, stort Portman/
met de Lifejournalist vormt Jackie zich met een waanzinni
het kader, waarbinnen heen en ge perfectiedrang op het orga
weer wordt gezapt door de tijd. niseren van de begrafenis. Ze is
Zo keren we terug naar die keer zo’n kille, afstandelijke vrouw
dat Jackie een tvploeg rond dat het antipathiek wordt.
leidde door haar nieuwe huis, Maar dit is dan ook een film
in 1961. Toen hing er nog toe over een vrouw die hard moet
komst in de lucht.
zijn in een bikkelharde wereld.
Maar is dat wel zo? Je kan de Deze Jackie is verstikkend.
archiefbeelden niet vertrou Droef. En, dan toch, schitte
wen: zijn ze wel echt, of zijn ze rend.

‘Show’
Bronks
toert nog door Vlaanderen
tot en met 26 februari
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lichtgordijnen. Maar je
ziet ook wat erachter zit:
een onzekere jonge goo
chelaar die ook op andere
niveaus verlangt naar
een beetje magie. Wat
volgt is een heerlijke
woorden en gedachte
pingpong tussen jonge
talenten Gytha Parmen
tier, Dries Notelteirs en
het publiek. Parmentier
en Notelteirs helpen
elkaar te ontwarren en

ontdekken dat de magie
vanzelf volgt als ze
samen zijn.
De goochelsetting blijkt
het perfecte decor om
het met tal van meta
foren over ontluikende
seksualiteit te hebben
(“Ik ben de tovenaars
leerling die nog volop aan
het ontdekken is hoe hij
zijn toverstokje moet ge
bruiken”). Naast de grap
jes, zitten ook de details
goed: onmogelijk om niet
te gniffelen bij Notelteirs
tic om showbeestgewijs
voortdurend zijn hoofd
een kwartslag naar links
te draaien. Parmentier

speelt niet alleen knap
maar laat zich ook bewe
gingstechnisch van haar
beste kant zien op Franse
chansons van onder
anderen Julien Clerc en
Dalida: geen salto is een
brug te ver om indruk te
maken op haar magician.
Wie het over betovering
heeft, kan niet anders
dan het ook over de ont
goocheling te hebben die
daarop volgt, maar toch
jammer dat Parmentier
en Notelteirs de bijzon
der sterke magie van in
het begin niet tot het
einde kunnen vasthou
den. (Magali Degrande)

