
NONFICTIE
Nienke 
Denekamp e.a.
‘De Grote Van Gogh
Atlas’, Van
Halewyck
Met de boeken die al

verschenen over Vincent Van Gogh 
kun je de weg van hier naar Zuid
Frankrijk betegelen, maar deze at
las biedt toch weer een nieuwe in
steek: de schilder als reiziger. Dank
zij de opkomst van de spoorwegen 
verhuisde Van Gogh voortdu
rend:van Zundert naar Londen en 
Brussel tot in StRémy de Provence. 
Dit boek volgt zijn spoor en toont de 
wereld zoals hij er in de tweede 
helft van de negentiende eeuw uit
zag. Aan de hand van foto’s, maar 
ook ‘s mans schilderijen. Boeiende 
atlas om mee op reis te trekken. (jdr)
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W FILM & TV

DRAMA/THRILLER
The 
Honourable
Woman
BBC/Just Entertain

ment, dvd (9 x 45 min.)

Voor we aan het na
jaar beginnen, eerst de zomeroogst 
sorteren en dan ligt dit pareltje bo
venop de stapel. Het eerbare titel
personage is een sterke Joodse on
derneemster (Maggie Gyllenhaal) 
die goed probeert te doen in Gaza 
maar toch meegezogen wordt in 
het PalestijnsIsraëlische conflict, 
familiegeheimen, moord, spiona
ge, hoog politiek gekonkelfoes en 
wraakspelletjes. Complex maar o 
zo meeslepend, met een heerlijke 
Stephen Rea als uitgebluste MI6’er 
die zijn carrière toch met één goe
de daad wil afsluiten. (tdc)

miniserie: ¨ ¨ ¨ ¨ è  

DRAMA/KOMEDIE
Turist
Lumière, bluray 

(ook op dvd)

Deze zwarte kome
die, ook bekend als
Force Majeure en

Snow Therapy, is een van dé ont
dekkingen van het jaar. De Zweed
se  schrijverregisseur Ruben Öst
lund verkneukelt zich in een 
ogenschijnlijk perfect gezinnetje 
dat op skivakantie in de Alpen een 
lawine over zich heen krijgt. Ie
dereen ongedeerd, maar waar was 
papa nou? Illusies vallen traag 
uiteen, in duizend stukjes, via 
droogkomische scènes in een un
heimlich skistation. Zowat het 
omgekeerde van een aprèsski: u 
mag er dus bij nadenken. (tdc)

film: ¨ ¨ ¨ ¨ è

 extra's: geen

W BOEK

TRILLER
Val McDermid
‘De Vrouw die niet
Opgaf’, Luitingh
Sijthoff
Een pak métier en tien
miljoen verkochte

thrillers, maakt van de Schotse Val 
McDermid een van ‘s werelds suc
cesrijkste misdaadauteurs. Aan het 
begin van dit verhaal wordt een bij
na helemaal vergaan lijk gevonden. 
Snel wordt duidelijk dat het om een 
Kroatische generaal gaat die ge
trouwd was met een Engelse prof. 
De speurtocht naar het hoe en 
waarom van zijn dood voert je langs
de roerige recente geschiedenis 
van Kroatië, maar uiteindelijk kent 
deze thriller een behoorlijk verras
sende ontknoping in Schotland zelf. 
(jdr)

¨ ¨ ¨ è è

J
ames Brown, de
zelfverklaarde
hardest working
man in showbu
siness, zou trots
op haar geweest

zijn. It’s Going to Get Wor
se and Worse and Worse, 
My Friend, haar vorige, 
bracht Lisbeth Gruwez tot 
nog toe al 136 keer. Samen 
goed voor meer dan 16.000 
toeschouwers, die ze wist 
te boeien in theaterzalen 

in 30 landen. Het beteken
de de definitieve door
braak voor de danseres, die 
voor ze met Voetvolk in 
2006 haar eigen weg ging, 
te zien was in voorstellin
gen van Wim Vandekey
bus, Sidi Larbi Cherkaoui 
en vooral toch Jan Fabre.
Wat Gruwez altijd heeft 
geboeid, is ‘het lichaam in 
extase’, en daarbij focust 
ze als choreografe deze 
keer op de lach. Vrees niet, 

het leidt niet tot afstande
lijk, intellectueel onder
zoek. Ze stopt datgene wat 
ze nader wilde bekijken in 
een compacte, consequen
te voorstelling die boeit 
van begin tot eind. Eentje 
waarin elk detail juist zit. 
Van de keuze van de dan
sers, over de kostuums, de 
soundtrack (live bijge
stuurd door haar vaste 
kompaan Maarten Van 
Cauwenberghe), tot de 

juiste wending op het juis
te moment. Geen wonder 
dat AH|HA te zien is op 
Het Theaterfestival in 
Brussel, dat de beste voor
stellingen van het afgelo
pen seizoen selecteerde.
Je aandacht heeft ze met
een bij het binnenkomen. 
Wat staan die vijf rare kwi
bussen daar te doen, op dat 
groene speelvlak? Zijn ze 
echt of niet? Vervolgens 
hoor je een zacht piepend 

Lisbeth Gruwez maakt indruk 
met dansvoorstelling ‘AH/HA’
Ze stond dit jaar al in Sevilla, Montréal, Parijs en Wenen, en in de herfst 
trekt ze nog naar Londen, Zürich en Brazilië. Onderweg verzamelt ze de 
ene na de andere lovende recensie. Als het over hedendaagse dans gaat, 
dan is Lisbeth Gruwez een van onze beste ambassadrices. Haar heerlijke 
AH|HA werd terecht geselecteerd voor Het Theaterfestival en is dit 
najaar gelukkig nog op een aantal plaatsen te zien. Mis het niet. 

HansMaarten Post

 KRITISCH BEKEKEN

Lachende 
kwibussen in een 
surrealistische 
discotheek

geluid, als een plank die 
doorbuigt, opnieuw en op
nieuw, en de dansers be
ginnen zachtjes te schud

  
Elk detail
zit juist in

dit compacte, 
consequente 
werkstuk
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