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Theatermaker
Luc Perceval wint
prestigieuze prijs
in Moskou

De voorstellingDraussen vor
der tür vanLucPerceval is in
de prijzen gevallen. In het
Bolsjojtheater inMoskou
mocht Perceval ditweekend
deGoldenMaskAward in
ontvangst nemen.
DeGoldenMaskAwards zijn
demeest prestigieuze onder-
scheidingendie je als theater-
maker kan krijgen in
Rusland.
De voorstelling zal volgend

seizoen te zien zijn in het
NTGent.Momenteel is
Perceval aan de slag in
Hamburg.

Kijker reikt
op 10mei punten
voor Eurosong uit

RadiozenderMNMgaat op
zoeknaar eenBelgische kij-
ker die op zaterdag 10mei in
de voetsporenwil treden van
onder anderenPeterVande
Veire. Via dewebsite kan
iedereen zich kandidaat stel-
len. Nooit eerder kreeg een
kijker zelf de kans omdepun-
ten uit te reiken. De openbare
omroepwil hiermee de kij-
kers bedanken voor hun
enthousiasme tijdens de
zoektocht naar een kandi-
daat. Inschrijven kan tot 27
aprilmiddernacht.

Succes ‘PowNews’
wordt het pro-
gramma te veel

PowNews zal vanaf volgend
jaar alleennog opdonder-
dagavondopde buis te zien
zijn. De actualiteitenrubriek
zal danuitgezondenworden
om iets na negen.De directie
van de tv-zenderNederland 3
wilmeer budget voor andere
programma's vrijmaken. De
publieke omroepPownet wil
eennieuwe talkshowmaken.
Meer informatie is hierover
nogniet bekend. (ES)

Dag van het Boek
wil iedereen tot
lezen aanzetten

Sinds 1923 staat 23 april
bijna overal ter wereld in het
teken van het boek. Alleen
het Verenigd Koninkrijk en
Ierland vieren niet mee. De
culturele afdeling van de
UNESCOwil op wereldboe-
kendag samenmet de VN ie-
dereen aanzetten tot lezen,
aandacht vragen voor au-
teursrecht en het belang van
literatuur voor ons culturele
erfgoed in de verf zetten.
DeDag vanhet Boek vindt
zijn oorsprong in Spanje. 23
april is een symbolische
datumvoor dewereldlitera-
tuur: VladimirNabokov zag
op 23 april 1899het levens-
licht,Shakespeare en
Miguel de Cervantes (Don
Quichot) namendie dag voor
de laatste keer hunpen ter
hand.
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etogingen, opinie-
stukken en ludieke of
grimmige acties, het
mocht bij onze noor-
derburen allemaal
niet baten. De
Nederlandse cultuur-
sector verloor 200
miljoen euro aan

subsidies. Omeen gelijkaardig scenario
te voorkomen richtte eenhelewaslijst
vaderlandse cultuurorganisaties ‘Ik kies
voor kunst’ op. Deze apolitieke promotie-
campagne voor kunst en cultuur gaat
dezeweek van start.
“De situatie inNederland zorgde voor

een schokgolf in ons land”, zegt Barbara
Wyckmans. Zij is als directeur vanHET-
PALEIS een vande bedenkers van ‘Ik kies
voor kunst’. “Hoe er daarmet de bijl op
de cultuursector is ingehakt, dat heeft
ons allemaalwakker geschud.”
Deze keerwil de cultuursector duide-

lijk reageren voor de kiezer heeft beslist.
“Wemoeten kunst op tijd in de kijker zet-
ten, zodatwe er sneller bij zijn”, knikt
actriceMarieVinck, een vande gezich-
ten vande campagne. “Eens de kaarten
zijn geschud, hebbenwenogweinig in
de pap te brokken.”
Vinck is een vande 'bekende koppen”

die al een 'stemvoor kunst' uitbracht. Op
de kleurrijkewebsite van ‘Ik kies voor
kunst' kanwiewil zijn steunbetuigen en
kiezen voor kunst in de vormvan een
filmpje, foto of een like. OokBV’s als
Marcel Vanthilt, die kunst op dewebpa-
gina vergelijktmet ademenof een goede
vrijpartij, StevenVanHerreweghe, Evi
Hanssens en StefAerts gavenhun stem.
Wyckmans en co. gaan er ook prat op

dat ze niet enkel voor eigen kerkwillen
prediken enmikken ophet grote publiek.
“De termkunst klinkt erg beladen,maar
dat hoeft helemaal niet”, zegt actrice
SarahVangeel, die de campagne steunt.
“Wij bedoelen evengoed een straffe
tekenfilmof een knapboek.Het culturele
aanbod is zo breed dat iedereen er vol-
gensmijwel zijn gading in kan vinden.”
“Het spijtige,maar ookhetmooie aan

kunst is dat het een intrinsiekewaarde
heeft die zich niet zomakkelijk laat
meten”, zegt collegaVinck. “Wanneer je
kunst dan gaat vergelijkenmet andere
beleidsposten is zeweerloos. Toch lijkt
me eenwereld zonder onleefbaar.”
Omaan te tonenhoe vanzelfsprekend

we cultuur vinden,wilden de initiatiefne-

mers eerst een cultuurloze dag organise-
ren,waarbij allemusea en concertge-
bouwen zouden sluiten. “Maar dat leek
ons een te negatieve boodschap”, zegt
Wyckmans.
Nu er na de verkiezingen een opvolger

wordt aangeduid voor de binnende sec-
torweinig populaire cultuurminister
Joke Schauvliege (CD&V) schieten gelijk-
aardige initiatieven als paddestoelen uit
de grond (zie kader). “Nogmeer dan tij-
dens andere verkiezingenhebbenwe
elkaar gevonden”, knikt EviGillard van
deVerenigingVlaamseCultuur en
gemeenschapscentra vzwdie ook achter

‘Ik kies voor kunst’ staat. “Wij stellen
steeds eenmemorandumop voor de
nieuweminister vanCultuur,maar dit
jaar steunenwe voor het eerst een brede,
publieke actie.” De organisaties stellen
ook een onderzoeknaar dewaarde van
cultuur voor,waarin verschillende stu-
dies vande economische en sociale
waarden van kunst gebundeldworden.
“Ermoet straks gevochtenworden voor
het postje vanminister vanCultuur”,
besluiten de organisatoren.

www.ikkiesvoorkunst.be

KUNST
for president
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Met de hete adem van
de verkiezingen in de
nek vormt de Vlaamse
cultuursector een front.
Via de campagne
‘Ik kies voor kunst’
willen ze cultuur op
de politieke agenda
zetten en zo een
mogelijke besparings-
ronde beperken.
Charlotte Van Hacht

‘Het cultureleaanbod
iszobreeddat
iedereenerzijn
gading inkanvinden’
SARAH VANGEEL
ACTRICE

‘Eensdekaarten
geschudzijn,hebben
wenogweinig inde
paptebrokken’
MARIE VINCK
ACTRICE

Vlaamse cultuursector recht zijn rug in de

‘Hoeer inNederland
metdebijl op
decultuursectorwerd
ingehakt,heeftons
wakkergeschud’
BARBARA WYCKMANS
DIRECTEUR ‘HET PALEIS’

l Filosoof Jean Paul Van Bendegem staat keurig in de rij om te stemmen.
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‘Ik kies voor kunst’ is niet het enige ini-
tiatief dat het belang van cultuur aan
de politieke wereld wil overbrengen.
Nu 25 mei nadert, start de ene cultu-
rele actie na de andere.
Komende vrijdag houdt het Forum
voor Amateurkunsten een cultuurde-
bat met vertegenwoordigers uit de
grote Vlaamse partijen. Jan Hautekiet
treedt op als moderator. Het VTi of
Vlaams Theaterinstituut zette dan
weer samen met het Vlaams-Neder-
lands huis deBuren ontmoetingen op
poten tussen politici en kunstenaars.
Koen Geens (CD&V) babbelde
onder anderen met Anne Teresa
De Keersmaeker, sp.a-politica
Freya Van Den Bossche zat
samen met Koen
Vanmechelen en N-VA’er Ben
Weyts sprak met Pieter De
Buysser. Andere duo's
met onder anderen
Gwendolyn Rutten
(Open Vld) of ar-

tiesten als Sarah&Charles volgen.”De
kunstenaars en politici kregen twee
uur ongestoorde tijd voor een ge-
sprek”, vertelt Delphine Hesters van
het Vti. “Zij beschouwden dat echt als
een cadeautje, want dat soort ont-
moetingen komen niet vaak voor.”
Hesters legt uit dat de actie vertrok-
ken is uit een bezorgdheid om het
ontbreken van cultuur in de politieke
gesprekken. “We hopen echt dat ze
iets van de kunstenaars opsteken, op
die manier worden de politici ook am-
bassadeurs van onze sector.” (CVH)

Beste heerDecleir,
Beste Jan,

Ik zat die ochtend aanhet ontbijt in
ons arbeidershuisje in een volkswijk
vanMechelen en dacht na overwat
de avondmij brengen zou.Met de
klas gingenwena school kijken naar
de voorstelling vanGilles de Raismet
jou in de hoofdrol. Ikwist in de verste
verte niet wat ik ervan kon verwach-
ten, want theater en boeken, daar
dedenwij thuis niet aan. Ikwas die
dag ietwat nerveuzer dan anders,
maar aanmijnmoeder uitleggen hoe
dit kwam, deed ik niet. Niet omdat ik
nietwou,maar omdat ik niet kon. De
afstand tussen tweewereldenwas die
dag net iets te groot om te overbrug-
gen. Later, dacht ik bijmezelf, later,
mama.Dan leg ik het jou uit. Het is
me nooit gelukt.
Twee jaar eerder speelde een vrien-
dinnetje uitmijn klasmee in een
voorstelling van Jungle Book. Zewas
Mowgli. Ik herinnermenog dat ik
toen helemaal verloren liep in de
stad, opweg naar hetMechels
MiniatuurTheater. En dat ikme in
de zaal de hele tijd bekeken voelde. Ik
was de enige gekleurde in een zaal vol
blankeMechelaars. Dat ongemakke-
lijke gevoel, dat isme vooral bijgeble-
ven vanmijn eerste culturele erva-
ring.Maar jij, Jan, jij zou dit
veranderen. Jij zou die avond in
Leuven, zonder het teweten,mijn
leven overhoop gooien. Ten goede.
Wehebben elkaar alleen nogmaar
van ver gezien, Jan.Wellicht ken je
mij niet,maar ik ken jou des te beter
sinds die zonnige lentedag. De
Stadsschouwburg in Leuvenwas de
plaats van afspraak. Terwijlmijn
klasgenoten erop los kwetterden en
zich tussen de voetgangers op de
Bondgenotenlaan eenweg baanden
vanhet station naar de schouwburg,
hield ikmijn adem in. Paswanneer ik
metmijn neus voor dat barokke en
imposante gebouw stond, hapte ik
weer naar lucht. Noodgedwongen,
wantmijnmondwas intussen open-
gevallen van pure verbazing. Ofwas
het bewondering? Binnenwerd ik een
tweede keer overdonderd: demagie
van de theaterzaal hadmij betoverd.
De rode pluchen zetels, de rode vloer,
het doek voor het podium, het blad-
goud, demuurschilderingen. Ikwas
Yamila inWonderland.
En toenmoest jij nog komen, Jan.
Anderhalf uur lang stond jij alleen op
dat – inmijn ogen toen toch –
immense podium.Met dewoorden
vanHugoClaus vulde je de
Stadsschouwburgmoeiteloos. Jewas
Gilles de Rais, in de geschiedenisboe-
ken geboekstaafd als demandie
Jeanne d’Arc hielp bij het ontzetten
vanOrléans in deHonderdjarige
Oorlog. Voormijn nieuwe held leek
een grote toekomstweggelegd,maar
door spil- en hebzucht verspeelde hij
nagenoeg zijn hele vermogen. Gilles
stortte zich in de alchemie,magie,
zelfs exorcisme en eindigde uiteinde-
lijk op de brandstapel.Maar jij, Jan,

jij bleef overeind als deman achter
Gilles. Jouw zwaard bezorgdemij
toen een cultureel litteken dat ik tot
op de dag van vandaag, 30 jaar later,
koester. En zoals jeweet zijn ermaar
weinig littekens om te koesteren. Als
ik vandaag op de barricade sta om
cultuur te verdedigen, is dat onder
andere door jou, Jan. Gilles sloeg de
culturele bliksemdoormijn lichaam.
Ik zounooitmeer de Yamila zijn van
vroeger.
Die avond ontdekte ik voor het eerst
dat goed theater – of film ofmuziek
of literatuur of kunst – toeschouwers
vaak ongemakkelijk doet voelen.
Cultuur confronteert je immersmet
jezelf,met de hele samenleving en
doet je daarover nadenken. Cultuur
versterkt je denkbeelden of gooit ze
helemaal om.Die confrontatie is
vaak hoogst persoonlijk. Zo heeftHet
verdriet vanBelgië vanHugoClaus
mij ‘de Vlaming’ pas echt doen begrij-
pen. Dat boek heeftme doen inzien
waarom ik demensen hier zo stug
vond,waaromze zoweinig van zich
prijsgaven. ‘Le pain nu’ van de
Marokkaanse auteurMohamed
Choukri heeftmemijn vader dan
weer pas echt doen begrijpen. Die
stilte, die onzekerheid en die terugke-
rende twijfel die altijd onuitgespro-
ken bleven.

Cultuur doet ons nieuwewerelden
ontdekken en geeft ons de kans om
buiten onszelf te treden. Zemaakt het
onbekende bekend. In die zin is cul-
tuur een heel krachtig instrument om
bruggen te slaan en vorige, huidige en
toekomstige generatiesmet elkaar te
verbinden. En daarweet jij alles van.
Misschienweet je,misschien ook niet,
dat Brussel,mijn thuis sinds vele
jaren,mij heel na aanhet hart ligt.
De cirkel was dan ook helemaal rond
toen je enkele jaren terug de ver-
zuurde kruidenier speelde in Les
barons. Een kruidenier die zich door-
heen de film liet verleiden door een
hoopje hangjongeren in een ‘moei-
lijke’ Brusselse buurt. De grote Jan
Decleir, die niet te beroerdwas om
mee te stappen in het avontuur van
een jonge en beginnende
Marokkaanse cineast uitMolenbeek.
Jemoet hetmaar doen, jemoet het
maar durven.
Dankzij jou ben ik de ‘jihadi’ van de
cultuur geworden en zet ikmij in
voor alle huidige en toekomstige kun-
stenaars, of ze nu Jan,Nabil of Sidi
Larbi heten. Cultuur is voormij een
voorwaarde voor eenwarme en
democratischemaatschappij. Neem
zeweg en de samenleving verliest
haar ziel. Daaromzeg ik uit de grond
vanmijn hart: Danku, Jan, danku
voor zoveel schoons.

Hartelijk,
Yamila

Dankzij jou ben ik
de ‘jihadi’ van
de cultuur geworden
en zet ikmij in
voor alle kunstenaars,
of ze nu Jan, Nabil
of Sidi Larbi heten

Yamila Idrissi is JanDecleir
eeuwig dankbaar: een brief

Yamila Idrissi
is Vlaams
parlementslid en
lijsttrekker voor
sp.a in Brussel.

Andere opmerkelijke initiatieven

aanloop naar de verkiezingen in mei

lActrice SarahVangeel:
‘De termkunst klinkt erg

beladen,maar dat
hoeft helemaal niet.’
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