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Waarom zou een
koe geen paard zijn?
Misschien heeft het te maken met het feit dat ik zelf nogal wat
moeite heb met hiërarchie, maar toen ik afgelopen weekend in
Groot-Brittannië was, schrok ik me rot over de commotie die
ontstond toen bleek dat er paardenvlees in de diepvrieslasagne
zat, terwijl het eigenlijk om rundsvlees hoorde te gaan.
Voor de goede orde: uiteraard ben ik van mening dat de inhoudstabel van een product met de werkelijkheid overeen hoort te
stemmen. Waar ik meer moeite mee had was de selectieve verontwaardiging. Kennelijk was het ethisch geen enkel probleem
om een rund tot snelle hap te verwerken, maar werd het als een
schandaal beschouwd wanneer een paard op eenzelfde vreselijke manier aan z’n eind kwam. Omdat het in dat laatste geval
zogenaamd om een edel dier ging, een term die me tot op dat
moment volkomen vreemd was. Zelf zie ik geen verschil in ranking tussen een paard, een koe, een schaap, een kanarie of een
goudvis. Het zijn allemaal levende wezens met emoties die
weten wat pijn is. Onlangs bleek uit een onderzoek dat kreeften
onredelijk leed uitstaan wanneer ze in kokend water worden
gedropt. Dat verbaasde me minder dan het feit dat zoiets tot nog
toe niet als een evidentie werd beschouwd.
Zelf ben ik sinds een jaar of vijftien vegetariër. Niet omdat ik
vlees niet lekker vind – au contraire – maar omdat ik het een
onwerkelijk idee vind dat een onschuldig levend wezen moet
sneuvelen, louter en alleen omdat ik toevallig een hongertje voel
opkomen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar vlees eten als een
evidentie werd beschouwd. Ik
dacht er niet eens over na. Alleen:
eens je, al is het maar heel even,
wél stil staat bij al dat dierenleed,
wordt het wel erg moeilijk om
nog met smaak een steak au
poivre op te schrokken.
In mijn geval zijn er twee dingen die me van kamp hebben
doen veranderen: de beelden die
GAIA destijds heeft gedraaid in het slachthuis van Anderlecht,
op een boogscheut van onze toenmalige redactie. Je zag er boeren met knuppels en stokken als primaten tekeer gaan op koeien
tot ze nog nauwelijks aan elkaar hingen. Machtspotentaten op
weerloze beesten die daar sowieso gekomen waren om hun
einde te ontmoeten. Ik dacht: not in my name.
De tweede reden ligt wellicht minder voor de hand, en is terug
te brengen tot de intense band die ik met mijn eigen katten heb.
Ik zie dagelijks dat die elk hun eigen karakter hebben. Ik heb
geen paard in de gang staan, geen koe op het terras, maar
waarom zou het bij die beesten anders zijn?
Britten kijken kennelijk op dezelfde manier tegen paarden
aan, en daar hebben ze mijn warmste sympathie voor. Maar laat
ze consequent zijn. Meer dan de helft van de wereld is vegetariër
– uit principe, uit economische of religieuze noodzaak. Elk jaar
komt daar nog 10 procent bij. Een vleeseter die zestig jaar wordt,
heeft gemiddeld vijf miljoen levens verwoest. Een vegetariër
heeft er op datzelfde tijdspanne dus evenveel gespaard. Goed om
even man en paard te noemen, de koe bij de horens te vatten, dit
varkentje te wassen en die arme schapen te sparen. Geeft me een
goed gevoel dat ik nog nooit een lammetje – ook iemands kind,
wat mij betreft – naar de slachtbank heb geleid.
Voor de carnivoren onder u: nu de veertig dagen zonder vlees
zijn aangebroken, misschien hét moment om zelf eens de proef
op de som te nemen? Dat scheelt alvast een paar karkassen.

Een rund mag je
eten maar een
paard niet? Wees
toch consequent

Kim
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Marc Jacobs voorspelt najaarshypes
onder kunstzinnig en kunstmatig zonlicht
Ontwerper Marc Jacobs
trakteerde zijn publiek deze
week op zonnestralen. Als het
van hem afhangt, vechten we
volgende winter met glitterjassen en vossenbont tegen
de vrieskou.
Charlotte Van haCht

W

ie de jurken, tops en broeken
met zwart-witpatronen in de
rekken van winkelketens maar
niets vindt, moet een klachtenbrief schrijven naar Marc Jacobs. De grafische prints
van dit seizoen, de ruiten die we twee jaar
geleden droegen of de seventiesflair van
2011, ze komen allemaal uit het hoofd van
de Amerikaan.
Jacobs is, samen met Miuccia Prada,
een van de weinige ontwerpers wier collectie altijd een grote impact heeft op de
stuks die highstreetmerken uitbrengen.
De ketens ‘herinterpreteren’ alles wat hij
maakt gretig. Want wat de kleine New
Yorker uit zijn mouw tovert, verkoopt als
zoete broodjes. De lijn die Jacobs deze
week in New York voorstelde, vormt dus
een voorbode van wat we het komende
najaar in de doorsnee winkelstraat zullen
tegenkomen.
Als de ontwerper zijn reputatie waarmaakt, wordt de winter van 2013-2014 er
een van gedempte tonen en weemoedige
silhouetten. Een
enorme zon verlichtte de cirkelvor-

● Modellen ﬂaneerden onder een kunstmatige zon – een verwijzing naar

The Weather Project van Olafur Eliasson in Tate Modern (o.). © getty images / RV
mige catwalk in Lexington Avenue
Armoury. Het decor verwees naar The
Weather Project, een artificiële zon die
kunstenaar Olafur Eliasson in 2003
optrok in het Londense Tate Modern.
Toeristen en voorbijgangers schaarden
zich toen onder de installatie om van de
valse zonnestralen te genieten.

Futuristische materialen
Bij Jacobs zorgde het licht van de zon
ervoor dat de kleuren van zijn collectie
amper zichtbaar waren. Een vijftigtal
modellen baadde in het rode licht van de
nepzon, waardoor de kleuren van hun
mantels, glitterjurken en bontstola’s verdwenen in een zee van rode en zwarte tinten. Een extatische zangstem begeleidde de passen van hun blote
benen. Alle meisjes stapten weg
om later een voor een terug te
keren. Deze keer verlichtte een heldere spot hun outfits.
De tinten grijs, lavendel, olijfgroen
en oudroze waren nu duidelijk
zichtbaar. Elke mannequin droeg
een korte, zwarte pruik met springerige lokken. Hun rechte jassen
met uitlopende mouwen
deden mannelijk aan. De
avondjurken in tinten van
goud en zilver straalden
Hollywoodiaanse klasse uit.
De glimmende stof kwam
terug in verschillende snits,
waaronder rechte jarenzestigjassen en een kokerrok. Eén
model was slechts gehuld in
een hoge tailleshort en
bedekte haar naakte boven-

lijf met haar gehandschoende handen. De
lange handschoenen vormden een constante in de collectie, die weinig opvallende accessoires bevatte. Het geheel
oogde melancholisch maar elegant.
De meeste ontwerpers experimenteerden afgelopen week met nieuwe, futuristische materialen. Jacobs greep terug naar
luxestoffen als kasjmier, alpacawol en
tule. Voor de collectie ging een hele familie
vossen voor de bijl. De prachtige bontstola’s behielden hun pluimstaarten en
oortjes. Daarnaast tekende de ontwerper
een heel assortiment aan bontmantels die
crèmekleurig, flessengroen of zwart
waren. Veel modellen gingen gehuld in
luxueuze pyjama’s met grijze ruiten.
Ook Jacobs kwam groeten in Prada.
“De hele show”, zo legde de ontwerper
achteraf uit, “draaide immers om comfort
en behaaglijkheid.” De designer verloor
zijn appartement door de orkaan Sandy.
Daarom wou hij zijn publiek een warme,
melancholische collectie schenken tegen
het licht van een ondergaande zon.

Bont, glitter en luxestoffen
als kasjmier en alpacawol
domineren de collectie
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wat andere internationale filmfestivals kandidaat om de film de
komende maanden in hun programma op te nemen. De film
won op het filmfestival ook de
prijs van Best European Film, een
prijs die wordt uitgereikt door de
vereniging van Europese arthouse cinemas. (Belga)

‘Broken Circle’ al
aan twintig landen
verkocht

‘Schalkse ruiters’
beste tv-programma
#vandejaren90

The Broken Circle Breakdown van
regisseur Felix van Groeningen
kent een vlotte verkoop op het
filmfestival van Berlijn. Volgens
The Match Factory, dat de internationale verkoop van de film
regelt, staat de teller intussen op
twintig landen waaronder
Frankrijk, Duitsland en Brazilië.
Volgens het Vlaams Audiovisueel
Fonds zijn bovendien ook heel

Schalkse ruiters is door de luisteraars van Studio Brussel verkozen tot beste tv-programma van
de jaren 90. De zender draaide
de voorbije week enkel muziek
uit de jaren 90 en ging op zoek
naar wat dat decennium zo speciaal maakte. De luisteraars konden in verschillende categorieën
stemmen. De plaat van de jaren
negentig was verrassend genoeg

niet ‘Smells like Teen
Spirit’ van Nirvana.
‘Killing in the Name of’
van Rage against the
Machine deed het net iets
beter. Andere winnaars zijn
basketlegende Michael Jordan
(sport internationaal), zwemkampioen Fred Deburghgraeve
(sport nationaal), de videoclip
‘Smack My Bitch Up’ van The
Prodigy, tv-serie Friends, oudpremier Jean-Luc Dehaene
(politicus), Pulp Fiction (film
internationaal), Daens (film
nationaal). (Be)

restaurant
el Bulli
heropent
om acteurs
op te leiden
Het wereldberoemde Spaanse
restaurant El Bulli heropent
later dit jaar voor een korte
periode de deuren. Chef-kok en
eigenaar Ferran Adrià gaat
acteurs opleiden voor een
film die is gebaseerd op zijn iconische, maar inmiddels gesloten eetgelegenheid. Het is nog
niet bekend of hij dat daadwerkelijk zal doen in het restaurant, of dat het zal worden
nagebouwd. De maaltijden
die tijdens de trainingssessies
worden bereid, zullen hoe
dan ook aan gasten worden
geserveerd. Hoe die worden
geselecteerd is ook nog
onbekend. (Dm)

len voor een camera en zijn hart
klopt het snelst voor film. Zijn
talenkennis is ook uitzonderlijk.
Hij spreekt perfect Frans, accentloos Engels. En dan heeft hij ook
nog eens zijn looks mee. Het was
gewoon wachten op de grote doorbraak.”

hij brandt van
ambitie, onze
oscarkandidaat.
Tom van avermaet
(30), genomineerd
voor de kortﬁlm
Dood van een
schaduw, probeert
in de vs zijn grote
ﬁlmdroom waar
te maken.
sarah Theerlynck

Wat was jouw eerste reactie
toen je hoorde dat je genomineerd was?
“Het nieuws was nog toen de ceremonie bezig was al op de website
verschenen. Dat bracht me in de
war. En toen ik zeker was dat ik
wel degelijk genomineerd was,
heb ik dat moment vooral vanop
een afstand beleefd. Het was me te
surreëel.”

T

wintig minuten intelligente en bloedmooi
verfilmde fantasy. Zo
valt Dood van een schaduw misschien nog het
best te omschrijven. De kortfilm
voert de Dood (rol van Peter Van
den Eede) op, die een gevallen soldaat uit de Eerste Wereldoorlog
(rol van Matthias Schoenaerts) de
kans op een tweede leven geeft.
Daarvoor moet hij de schaduwen
van 10.000 stervende mensen op
de gevoelige plaat vastleggen, die
elk een plek krijgen in zijn ‘kunstgalerij des doods’.
Het begrip Vlaamse film lijkt mijlenver weg in Dood van een schaduw, maar zelf ziet Van Avermaet
dat anders. “De film past wel in
de Belgische traditie van surrealisme en magisch realisme. Een
typische Vlaamse film is het
inderdaad niet, maar welke film
is dat wel? Ik heb het gevoel dat
het begrip ‘Vlaamse film’ tegenwoordig erg breed geïnterpreteerd kan worden.”
na het zien van Requiem for a
Dream van Darren aronofsky
heb je besloten dat je regisseur
wilde worden. Waarom precies
die film?
Van Avermaet: “Omdat
Aronofsky met elk aspect van zijn
regie emotie weet op te wekken.
Het visuele, het auditieve, het spel
van de acteurs: alles klopt en sorteert effect. ‘Als je met een film
zoiets teweeg kan brengen, dan
wil ik dat ook.’ Dat ging toen door
mijn hoofd. Toch heb ik eerst
informatica gestudeerd. Omdat
ik hou van games – ook een
manier om een verhaal te vertellen – en omdat ik een vangnet
wilde. Maar die studie interesseerde me niet en heb ik ook niet
afgemaakt.
Daarop ben ik naar het RITS
getrokken. Ik voelde meteen dat ik
er op mijn plaats zat, ook al was
het in het begin nog wat zoeken.
Het frustreerde me een beetje dat
ik niet meteen alle middelen kreeg
om een film te maken (lacht).”
Wat is je grote kracht als
regisseur?
“Ik kan een verhaal op een visuele
manier vertellen. Zelfs al geef je
me enkel beelden, dan nog kan ik
er iets van maken. Bovendien heb
ik doorzettingsvermogen. Ik geef
niet op, doe koppig door.”
Hoe koppig?
“Ik heb een erg duidelijk idee van
hoe ik mijn film wil vormgeven
en hou daar meestal aan vast. Ik
ben een man van de details en dat
begrijpen sommige mensen niet.
Dan zeggen ze: ‘Wat maakt het
uit? Dat ziet toch niemand?’,
maar het zijn de details die het
verschil maken. Zij bepalen of de
wereld die je hebt gecreëerd,
klopt of niet. Compromissen sluiten, vind ik het moeilijkst van al.
Daarom is het werk op de set niet
mijn meest geliefde bezigheid.
Dat is voor mij altijd een beetje
een tragische ervaring. Omdat ik
dan verplicht word het verhaal
uit handen te geven. Daarom hou
ik meer van de voorbereiding en
de post-productie. Dan is het verhaal weer van mij.”

Wat
voorafging
Met Dood van een
schaduw werd Tom
van avermaet genomineerd voor de
oscars, categorie
kortfilms. van avermaet zal volgende
week zondag in de
zaal zitten, wellicht
samen met hoofdrolspeler Matthias
schoenaerts.

● Tom Van Avermaet is brandend ambitieus. ‘Ik wil een langspeelﬁlm maken en heb daar veel
voor over. Maar de concurrentie is enorm.’ © jonas laMpens

‘Een Oscarnominatie
is leuk, maar je moet
er wel iets mee doen’
Je hebt er vijf jaar over gedaan
om Dood van een schaduw te
maken.
“Veel heeft te maken met de financiering. Voor Droomtijd, mijn eindwerk op het RITS, had ik van het
Vlaams Audiovisueel Fonds een
wildcard van 60.000 euro gekregen
voor een nieuwe film. Ik heb de
film een paar keer met dat bedrag
proberen te maken, maar telkens
lukte het niet. Ik kon niet verteld
krijgen wat ik wilde vertellen en
vond niet dat ik mijn ambities
mocht temperen. Toen ik eindelijk
de financiering rond had, kon ik
draaien en dat ging op zich snel. In
vijf dagen tijd waren de opnames
afgerond. Maar daarna heb ik er
nog een jaar aan gewerkt om alles
precies zoals ik het wou te krijgen.”
Hoe ben je op het idee
gekomen?
“Metafysische figuren en mythologie hebben me altijd geboeid en ik
wilde iets doen rond de figuur van
de Dood. Alleen: ik wilde het doen
op een manier waarvan ik dacht
dat het nog nooit gebeurd was. Zo
kwam ik uit bij de Dood als kunstverzamelaar die doden bekijkt als
een criticus. Ik moest op zoek naar
een bepaalde esthetiek voor mijn
doden en die vond ik in het spel
van licht en schaduw.
“Ik vond het ook mooi om zo’n
filmisch gegeven in een film te
verwerken – als een soort metalaag. Daarna begon ik te denken:
hoe zou de Dood dan aan zijn
doden, aan zijn ‘kunstwerken’
komen? Door iemand anders in
te zetten? Misschien een dode die
hij een tweede kans geeft?”
Bijzonder uitputtend voor de
fantasie allemaal, lijkt me.
“Het is wat ik het liefste doe: een
eigen wereld creëren.”

voel je de behoefte niet iets te
vertellen over de maatschappij
van vandaag?
“Jawel, alleen niet met deze film.
Met deze film wilde ik gewoon een
mooi en heel eigen verhaal vertellen. Zo mag cinema ook zijn, vind
ik. Mijn films zullen altijd fantasierijk zijn, maar dat hoeft maatschappijkritiek niet uit te sluiten.
Droomtijd ging over een wereld
die gedomineerd werd door tijd en
waarin iedereen die te laat kwam,
afgevoerd werd.”
Heel wat aandacht gaat naar
het feit dat matthias
Schoenaerts de hoofdrol
speelt. Steekt dat?
“Nee, al vind ik het wel jammer
dat hier en daar gesuggereerd

wordt dat Dood van een schaduw
enkel genomineerd is omdat
Matthias erin meespeelt. Dat is
niet fair. Uiteraard is zijn sterke
vertolking een element dat heeft
meegespeeld, maar het is zeker
niet het enige.
Ik volg Matthias al sinds Anyway
the Wind Blows en zag meteen
zijn potentieel. Hij is in staat tot
erg filmische vertolkingen, hij
werkt op mimiek en weet hoe
belangrijk details kunnen zijn.”
Had je kunnen voorspellen dat
hij zo’n grote zou worden?
“Ik heb altijd gedacht dat hij veel
zou bereiken, maar had nooit kunnen vermoeden dat het zo snel zou
gaan. Hij heeft alles mee als filmacteur. Hij weet hoe hij moet spe-

Wel ben je snel in actie geschoten. Heel wat van je tijd breng
je tegenwoordig al netwerkend
in amerika door.
“Ik smeed het ijzer nu het heet is.
Een Oscarnominatie is leuk, maar
je moet er wel iets mee doen.
Mensen die het kunnen weten
waarschuwen me voor een terugval in interesse, vooral bij potentiële agents, als ik niet zou winnen.
We zien wel. Sowieso is de interesse nu behoorlijk groot. Ik heb
zelfs al samengezeten met de mensen van Legendary Pictures, de
maatschappij achter de Batmanfilms en Inception. Dat netwerken
is vermoeiend, maar het is noodzakelijk. De concurrentie is enorm:
je moet er koste wat het kost voor
zorgen dat de mensen weten wie je
bent. Ik ben brandend ambitieus,
ja. Ik wil een langspeelfilm maken
en heb daar veel voor over.
“Toch vind ik het jammer dat ik
nu de tijd niet vind om creatief
bezig te zijn. Ik heb geen enkel scenario in de schuif liggen en dat
frustreert me wel. Ik heb zelfs nog
geen tijd gehad om de scenario’s
die ik aangeboden heb gekregen,
te lezen. Ik moet ook gaan beslissen met welk Amerikaans agentschap ik wil samenwerken. De
drie grootste van Hollywood, UTA,
CAA en WME, zijn allemaal geïnteresseerd. Bijzonder fijn uiteraard, maar wel moeilijk kiezen
(lacht). Geen enkele van de mensen die ik nu al ontmoet heb, was
blasé of deed loze beloftes. Daar
valt dus al niemand af (lacht).”
maar echt concrete plannen
zijn er nog niet?
“Ik reken op minimum een jaar

‘Matthias
Schoenaerts
speelt heel sterk.
Maar dat is zeker
niet de enige
reden van deze
nominatie’
tom van avermaet
regisseur ‘dood
van een schaduw’

voor ik met een concreet project
naar buiten zal kunnen treden. De
kans is groter dat ik in het buitenland aan de slag ga dan in België.
De middelen hier zijn te beperkt
voor het soort films dat ik wil
maken. Zelfs Dood van een schaduw was een coproductie omdat
ik met louter de middelen uit
België niet rond kwam.”
Is het moeilijk nuchter te blijven?
“Niet echt. Ik hou me de ervaringen van anderen die wel werden
meegesleept door het hele circus,
goed voor ogen. Ik krijg ook wijze
raad van mensen als Michaël
Roskam. Ik weet nu dat ik me niet
meer mag focussen op één project,
zoals ik met Dood van een schaduw
heb gedaan. Ik wil verschillende
opties openhouden en dan zien
welk project eerst concreet wordt.
Dan is het ook minder teleurstellend als de dingen niet lopen zoals
ze zouden moeten lopen.
“Telkens opnieuw moeten
beginnen, zoals ik met Dood van
een schaduw heb moeten doen, is
gewoonweg te vermoeiend. Op
een bepaald moment begon ik het
als een test te zien. ‘Als ik nu
opgeef, ben ik niet in de wieg
gelegd om films te maken’, dacht
ik. En ook: ‘Dan zal geen enkele
financier me nog vertrouwen.’”
Hoe schat je je kansen in?
“We zijn de underdog. Ik ben de
enige Europeaan in competitie.
Alle andere regisseurs zijn
Amerikaans of Canadees. Dat is
sowieso een nadeel. Bovendien
spelen in alle andere films in competitie kinderen mee (lacht). Niet
dat het geen goede selectie is, hoor.
Dit jaar is een goed jaar, hoor ik
overal. Des te beter: het maakt de
eer gekozen te zijn alleen maar
groter. Toch denk ik soms dat
anderen meer bezig zijn met die
Oscarnominatie dan ik. Waar die
nominatie toe kan leiden: dat interesseert me.”
toch heb je al een speech.
“Ik weet wat ik wil zeggen, ja. Ik
wil dat de mensen weten hoeveel
bloed, zweet en tranen er in Dood
van een schaduw zijn gekropen,
wat dat inhoudt: een film maken.
Ik heb nog niet geoefend voor de
spiegel, maar aangezien ik een
rijke verbeelding heb, gaan mijn
fantasieën tegenwoordig al eens
naar die speech (lacht).”

