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maken of een sketch 
kleur te geven. Ze praat 
vrijuit over seks en durft
soms ronduit onnozel 
uit de hoek te komen.

Geleidelijk wint een 
herinnering uit haar 
jeugd aan belang en 
geeft het verhaal een 
extra dimensie. Of ze 
misschien toen de ver-
keerde keuze heeft ge-
maakt, vraagt de vrouw 
zich af. Bauwens speelt 
met taal, beats en mu-
ziek. Ze zingt, brult, 
huilt, fluistert en waagt 
zich aan een lang melo-
dramatisch parlando. 
De droom wordt geen 
nachtmerrie, maar de 
vrouw ontwaakt er wel 
uit, ontnuchterd door 
de complexe realiteit 
van moederschap en 
het trieste lot van de 

oude jeugdliefde.
Nele Bauwens neemt 

geen enkele man iets 
kwalijk, toch niet als 
ze op de planken staat. 
Ze lacht vooral met 
zichzelf en andere 
vrouwen. Geen woord 
over #Metoo of grens-
overschrijdend gedrag, 
maar Bauwens is dan 
ook geen stand-upcome-
dian. Met de doordachte 
combinatie van liedjes 
en sketches hoort ze 
veeleer thuis in de 
Nederlandse cabaret-
traditie. Maar dan wel 
met een onmiskenbaar 
Vlaamse voedingsbodem 
en dialectpassages die 
bij de noorderburen 
niemand zou begrijpen. 
Wij hebben ons geen 
minuut verveeld. 
(Karel Michiels)

naar Brussel brengen. 
Een bittere keuze, want 
daar laait de knagende 
twijfel opnieuw op: zijn 
vrouw heeft enkele ‘de-
tails’ voor hem verzwe-
gen.

Zagros is geen perfecte
film. Sommige persona-
ges, vooral de familie-
leden in Koerdistan, 
flirten met het cliché. 
De plaatjes, vakkundig 
ingeblikt door de 
Vlaamse directeur foto-
grafie Ruben Impens, 
ogen in het voor Koer-
distan invallende Grie-
kenland soms net iets 
te artistiek. En hier en 
daar hebben we een 
dialoog al eens vlotter 
horen klinken. En toch 
blijft je handenwrin-
gend naar dit tragische 
verhaal kijken. Omdat je
de schaapherder ge-
looft, je ook zijn vrouw 
gelijk geeft en tegelijk 
begrip opbrengt voor de 
Koerdische familie die 
zich te schande gemaakt 
voelt. Nieuw is dat als 
thema niet, maar Sahim 
Omar Kalifa brengt het 
oprecht. En dat maakt 
van Zagros een krachtig 
noodlotsdrama over 
verkeerd begrepen tra-
ditie, geschonden eer en 
het gif dat achterdocht 
heet. (Jo De Ruyck)

Kortfilms zijn niet uw 
ding? Toch is de kans 
groot dat u al van Bagh-
dad Messi heeft ge-
hoord, de gelauwerde 
korte ‘voetbalfilm’ van 
Sahim Omar Kalifa. De 
Belgisch-Koerdische 
regisseur heeft nu zijn 
eerste langspeler klaar 
en die arriveert met een 
fraaie aanbeveling in 
onze bioscopen. Zagros 
won op het Film Fest 
Gent de hoofdprijs. Dat 
de film indruk maakte 
op de jury, heeft beslist 
te maken met zijn emo-
tionele impact. Ook u 
zult meeleven met Za-
gros, de Koerdische 
schaapherder die in zijn 
geboortestreek geplaagd 
wordt door roddels over 
zijn vrouw. Zagros’ fa-
milie suggereert dat zij 
hem ontrouw is. De 
vrouw ontkent en de 
verdachtmakingen beu 
vlucht ze met hun doch-
tertje naar Brussel.

Tegen zijn vader in, 
kiest Zagros partij voor 
haar en laat zich door 
mensensmokkelaars 

F ‘Zagros’
Met: Feyyaz Duman, 
Halima Ilter, Maaike 
Neuville.
Van: Sahim Omar Kalifa
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Geen gif zo sterk als achterdocht

W De Koerdische herder Zagros (Feyyaz Duman) reist zijn vrouw 
achterna die met hun dochtertje naar Brussel vertrokken is.

Moeten alle vrouwen 
moeders zijn? Nele Bau-
wens vraagt het zich in 
haar tweede solovoor-
stelling letterlijk af. Ze 
speelt een vrouw, een 
licht uitvergrote versie 
van zichzelf, die best 
een kind wil maar het 
niet kan krijgen. 

Wat een Geluk komt 
traag en voorspelbaar op 
gang. Bauwens lijkt een 
dom blondje te spelen 
en we horen een hoop 
relatieclichés, afgewis-

Nele Bauwens 
wil geen kind

T ‘Wat een Geluk’ 
Nele Bauwens  
Gezien op 10/11 in 
CC Strombeek-Bever
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seld met lichtvoetige 
liefdesliedjes. Ze hup-
pelt van de hak op de 
tak, maar doet dat wel 
met volle overgave. Ze 
trekt de gekste bekken 
en gebruikt heel haar 
lichaam om een punt te 

W Nele Bauwens brengt cabaret 
op z’n Nederlands.
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Kunnen we 
stoppen met die 
vervelende pa-
ringsdansen tus-
sen rockbands 
en symfonische 
orkesten? Deep 
Purple en Metal-
lica gaven het concept 
in 1999 een doorstart, en 
zelfs bij die wereldgroe-
pen leidde het tot weinig 
memorabele platen. Vaak 
blijft het hangen in ge-
miste kansen, nog vaker 
levert het troep op. 

Op zich is het niet 
vreemd dat een symfo-
nische rockband als Eva-

nescence zich met een 
orkest inlaat. Maar 
Synthesis, hun vierde, is 
naast twee nieuwe songs 

en een overture
een compilatie
waarop sommige
oudjes elektroni-
sche ondersteu-
ning kregen, en
andere een klas-
siek arrange-
ment. In beide

gevallen is die nieuwe 
muziek weinig origineel, 
weinig dynamisch en 
weg geproduceerd ten 
voordele van de stem. 
En met zangeres Amy 
Lee die voortdurend op 
hetzelfde volume mikt 
zo op de voorgrond, rest 
enkel nog eentonigheid. 
(Benjamin Praet)

En toen restte er enkel eentonigheid

M ‘Synthesis’
Evanescence
Wind-Up, nu uit
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FILM
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’.

F

THEATER
Schouwburgen met rode pluche, 
op locatie diep in de duinen of 
ergens te velde. Theater is een veel-
heid aan dingen en journalist Magali 

Degrande duikelt er
graag in onder, spit ze 
uit en laat u weten wat
dat met haar doet.T

Hadden we iets gemist? De
Angelsaksische pers is laaiend
enthousiast over deze film van
Lynne Ramsay, zes jaar na het
verontrustende familiedrama We
Need to Talk about Kevin. Maar
ook bij een tweede kijkbeurt is
deze film nog altijd een prachtige
lege doos. Ramsay gaat te werk
als een sterarchitect die met
flashy materialen verbergt dat
het gebouw op instorten staat. 

Aan de oppervlakte is de stijl
van deze desoriënterende thriller
oogverblindend. Ramsay kan ver-
tellen met beeld zoals weinig an-
deren. Ze heeft trouwens goud in
handen met alweer een zinderen-
de soundtrack van Jonny Green-
wood, de virtuoze filmcomponist
en gitarist van Radiohead.

Maar ze bouwt vooral op haar
hoofdrolspeler Joaquin Phoenix,
die deze film met gemak op zijn

brede schouders draagt. Phoenix
is nu eenmaal een van die weini-
ge acteurs die altijd een plezier
zijn om naar te kijken. Ook als hij
zich met een hamertje voorbij
zijn tegenstrevers werkt, als in
een actiefilm gesponsord door de
Gamma.

Plastic zak

Phoenix speelt een bizar soort
huurmoordenaar die de dochter
van een senator (Ekaterina Sam-
sonov) moet redden uit een pros-
titutienetwerk. Dat klinkt als de
al te sensationele plot van dertien
thrillers in een dozijn en dat is
het ook. Het siert Ramsay dat
haar interesse meer uitgaat naar
de psychologie van Joe, een ge-
troebleerde man die zijn existen-
tiële angsten bekampt door zich

‘You Were Never Really Here’ met Joaquin  Phoenix is een prachtige lege doos

Held met 
een hamertje

Gewapend met een 
hamertje strompelt 
Joaquin Phoenix door 
‘You Were Never Real-
ly Here’,  een genre-
oefening met een even 
briljante stijl als knul-
lige tekortkomingen.

JEROEN STRUYS

F ‘You Were Never Really Here’
Van: Lynne Ramsay 
Met: Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro Nivola, 
85 min. 
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Onze recensenten

delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,

films, muziek en
voorstellingen.

W De getroebleerde Joe ontpopt zich tot een held als hij Nina (Ekaterina Samsonov), 
de dochter van een senator, uit de klauwen van de prostitutie moet redden.
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