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FINIR EN BEAUTÉ
Ze noemen zich de twee laatste groote poetiese beloften van net voor de 3° W.O. :
Tom Lanoye. Markies van Graffiti, Prins Van
De Schuttingen, Dichter bij de Gratie van
het Geest geworden Lichaam, en Peter Roose,
alias James Bordello, Schrik Der Dorstige
Woestijnen, van Astmalijder tot konino der
Kunstfluiters.
De laatste maanden waren ze met hun show
( vooral in het Gentse ) te zien op happenings ( o.a. KK-happening in de St.-Pietersabdij ), freepodia, in kafees. Ook brachten ze hun performance op de feesten van
De Morgen-live in Leuven, Gent, Brugge, Oostende en Mechelen.
De inhoud van hun poëzie poogt, zeggen ze,
werkelijkheidsbetrokken te zijn, en dit op
een levendige, spottende, soms sarkastische
en/of krue manier, waarbij vooral schijnheiligheid en inkonsekwentie geviseerd worden.
Hun taalgebruik probeert duidelijk, rechtstreeks te zijn : een taal zoals die in het
werkelijke leven voorkomt, zonder bellettrie.

Met het gevaar dat de aot gaat primeren
op de poëzie ?
TL : Ja, dat gevaar zit erin.

Maar als
iemand die teksten achteraf opnieuw leest,
zal hij zich beter kunnen voorstellen wat
ze bedoelen. Het ideale zou natuurlijk
zijn dat zowel de inhoud, als de act even
goed zijn. Dat we teksten schrijven, die
je best kan lezen, maar waar ook mee gewerkt kan worden. Kijk maar naar de manier
waarop we onze poëzie uitbrengen.
Dit gebeurt niet langs een uitgever om ?

Neen, we volgen zeker de traditionele weg niet, naar uitgeverijen en tijdschriften schrijven en zo.
Nu moeten we geen konsessies doen; we hebben de keuze van illustrator, de keuze van
de volgorde van de teksten, van het aantal
teksten die erin moeten.
Bij een uitgeverij ben je gebonden aan bepaalde spelregels. De mogeliikheid zit
* Sommigen noemen dit engagement, anderen
er in dat we in de toekomst een beroep zulnihilisme. Wij noemen het poëzie ".
len moeten doen op een uitgever, wanneer
Vlijtig als we zijn, gingen we Tom en Peter we een breder publiek willen bereiken.
Maar we liggen er zeker niet op te wachten.
'es bezoeken.
We willen meewerken aan de tendens die zicf
uit in de vrije radio's : vrij poëzie gaan
Jullie geloven werkelijk in wat jullie aan
uitbrengen dus.
het doen zijn. Waarom ?
Bovendien is het zo dat de uitgevers niet
erg happig zijn naar poëzie. Poëzie is
niet verkoopbaar, zeggen ze. Je moet met
TL : Ja, ik geloof in poëzie als show, ge- een bepaalde reputatie naar een uitgeverij
paard gaande met muziek, van klassieke tot kunnen gaan. Je moet kunnen terugvallen
rockmuziek. Ik zie niet in waarom teksten op intervieuws, optredens e.d. Pas dan
zouden moeten gedeklameerd worden. Als dich kan je je eisen stellen.
ters op het podium komen, heeft poëzie geen
vorm meer. Poëzie moet niet alleen op paZijn jullie deze referenties nü aan het
pier komen, het moet ook een vorm hebben
ophouwen ?
als performance. Het visuele is heel belangrijk. Het is een uitdrukkingsmiddel.
Je moet niet bewijzen dat je een taalvirtuTL : Neen, dat is niet de bedoeling. De
oos bent ! Je moet iets overbrengen.
optredens zijn hoofdzakelijk gericht op
PR : In poëzie moeten emotie en techniek
promotie, omdat je tenslotte je uitgegeven
samengaan. De mensen zijn niets met je
bundels moet kwijtgeraken. Langs optredens
techniek alleen ! Kunst is toch altijd het trachten we ook aansluiting te zoeken met
overbrengen van emoties. En het publiek
mensen die ook wel schrijven, maar die nog
moet op die emoties reageren.
niet naar voor zijn gekomen.
TL : Wat we brengen wil dus een tegenpool
Ons ideaal zou zijn een nieuwe beweging
zijn van de traditionele voordrachtkunst.
doen ontstaan, met jonge mensen die poëzie
In plaats van de teksten zeer intimistisch anders willen maken en anders willen brennaar voor te brengen, gaan wij van het
gen dan de neo-romantiekers.
standpunt uit dat 1 het oog ook wel wat
Kreativiteit is bij ons heel belangrijk.
wilt '.
We zijn kreatief bezig en we hebben er
veel lol in; maar we willen er niet teHet doel van onze acts is dat de teksten
er wat kleuriger uitkomen. De acts onder- veel geld in steken ( verplaatsingskosten e.d. ).
strepen de tekst.
De poëzie zelf schrijven, die zelf in een
vorm gieten om ze te verkopen en om ermee
op te treden,al les wat erbij komt kijken,
affiches, kaftjes, posters, briefwisseling
. . . dat is allemaal kreativiteit.
TL :

Op het podium gaan jullie nogal agressief
te keer. Agressiviteit als imago ?
PR : We kunnen niet ontkennen dat we
ons geen imago opbouwen. Maar ook dat is
een deel van onze kreativiteit. De vroegere zolderkamerromantiekpoëten bouwden
zich ook een imago op : zonderling gaan
doen, zich afzonderen...
TL : Kijk, voor mij is een imago erg funk
tioneel : de teksten komen er beter door
uit, het wordt herkenbaar. Een optreden
van Tom Lanoye en Peter Roose is nu op
zijn minst al een identifikatie van het
brengen van moderne poëzie, die aansluit
bij de hedendaagse moderne muziek.
Alles gaat dus in de richting van poëziekabaret. De scheiding is niet duidelijk.
En elke kabaretier heeft zijn eigen imago.

I

Wat is de bedoeling van die agressiviteit ?
Shokeren ? Of komt ze van binnenuit ? Afreageren.
TL : Het komt vooral uit een gevoel van

onmacht. Je weet niet meer waar je aan toe
bent in de maatschappij zoals die nu bestaat. Je vecht tegen onpersoonlijke machten, je weet niet wie de ware schuldige is.
Ook emotioneel ben je onzeker.

Een gedeelte van jullie gedichten zijn
sterk maatschappijbekritiserend. Vertrekken jullie vanuit een bepaalde politieke
optiek ?
PR : Wat ik de linkse beweging het meest

verwijt, is dat ze héél theoretisch werkt :
wie gaan we nu navolgen, Trotsky, Lenin of
Stal in. Bovendien is wat we in onze teksten brengen tamelijk rechts, rechtse ideëf»n d i p i-Q»viS'-h n n h r a r h + wnrHon

n a horlna]

ing is op die manier de waarheid van rechts
te ontmaskeren. We brengen ze op zo’n manier dat men er bitter gaat om glimlachen
én erover nadenkt.

TL • Ik vind het belangrijk dat poëzie

een afwisseling is van het maatschappijkritische en het louter technische. Bovendien is Peter meer politiek gericht
dan ik. Ik interesseer mij in het individuele, het puur emotionele. Maar het is
zeker niet zo dat we wantoestanden ekspliciet gaan opzoeken. In onze bindteksten
proberen we wel aktueel te zijn, maar in
de poëzie komt het erop aan alles ( fascisme, Reagan... ) te filtreren langs showpoëtische visie en dit sterk te verwoorden.
Wij stellen dus geen maatschappijvisie
voorop. Het is geheel onafhankelijk, vrijblijvend.
PR't Het is ook zo dat de gedichten be-

reikbaar moeten zijn. Als er iemand naar
me toekomt en vraagt ' verklaar dit eens ?'
dan heeft ie er duidelijk niets van begrepen. Als je een gedicht leest of hoort,
moet je daar zelf een visie op kleven en
zelf de dingen eruithalen die je belangrijk lijken. Ik ben niet verantwoordelijk
voor wat een ander met een gedicht van mij
doet ! Ik weet wat er in dat gedicht zit
en kan het uitspuwen.
TL : Daarom zijn die shows juist zo vol-

doeninggevend. Het is belangrijk na zo'n
performance de mening van anderen te horen
over je teksten. Dan weet je wanneer er
iets blijven hangen is. Het is dus niet
voldoende een sociaal engagement te hebben
bij de acts, je moet ook een bepaalde techniek hebben, routine en héél véél lef.

Peter, jij behandelt vaak katholieke onderwerpen. Een reaktie ... ?
PR : Ja, een reaktie op mijn katholiek-

kristelijke opvoeding, die mij wel toegelaten heeft de hypokrisie te leren kennen.
Kijk, ik ben niet in se tegen godsdienst.
Mensen kunnen zich daar gelukkig in voelen,
net zoals wij met onze poëzie. Maar niemand kan gelukkig zijn met de kerk, als
instituut; dat is geen gemeenschap meer.
(vervolg p.
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PoezieschamPer

4- 5- 1981

het loopt nog Slecht met je af

(1)

puberpuisten, tandheugels,
tevergeefs verwachte doodnormale
lichaamsbouw, zweterig
zwaarlijvig en een bril
vanaf het 4° levensjaar,
kortom : een als ongelukkiq
ervaren jeugd, onmacht
in liefdeszaken, en dan maar
schrijven over het Verval.
(2 )

De Dichter wil
het weinige dat de Natuur hem schonk
tot de uiterste extremiteiten
drijven, hij wil het de polsen
oversnijden, het met een broeksriem
wurgen aan een deurklink, of het
voor een sneltrein gooien, tenslotte
leert hij het sonnetten schrijven.
Tom Lanoye
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9 Bij dezen melden wij u de zeer heuglijke
9 tijding :
9
schamper is niet meer
9
(althans voor dit jaar)
9
9
9 De lijmstiften zijn op, de tipmachines
9 begonnen een boycot en bovendien is het
9 ons volstrekt onmogelijk het redactie9 lokaal te betreden, worstelend tegen de
9 bergen kladpapier die direëntwintig
9 weken schamper nalieten.
9 Deze poëzieschamper brak alle records.
9 Genoeg inzendingen voor een forse
9 bundel.
9 We hebben gepoogd een representatief
9 beeld te geven van wat binnenliep.
9 Tot en met het 'ik hoü van joü en
9 bléif me trouw’ -genre.
9 De talrijke inzendingen van de poëzie9 klas vielen grotendeels uit de boot
9 wegens plaatsgebrek. Geen paniek,
9 volgend jaar hebben we grootse plannen
9 met jullie.
9
9
9
9
9
9 En over volgend jaar gesproken.
9 Schamper blijft schamper. liet een
9 wat grotere oplage, een wat ruimere
9 redactie, een paar nieuwe ideetjes.
9
9
9
9
9
9 De redactie groet u en trekt zich
9 terug in een deugddoend blokverlof.
9
9
9
9
9
9 niet gepubliceerd werden. Wij hadden ons
9 niet aan zoveel respons verwacht, de ruim9 te ontbrak.
9
9
9
alle correspondentie
9
st.pietersnieuwstraat 45 gent
9
9
9
9
9
9
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België is een snertland,
zo leren de ketters,
maar zij dolen,

het leven van de mens
is de weg naar zichzelf (H.Hesse)

na eeuwen groei
zijn woorden mystiek
voor deze bomen
gerankt aan de ruimte
hier zegt de mens
voor zijn dood
ik leefde mijn ritme niet

Ik kreeg zojuist alle nieuw over
die prachtige Reagan, de verderfelijke
Islam, de laatste modeshow
en het nietsdoe der studenten
Werkelijk,
we worden goed geïnformeerd.
Straks moeten wij wellicht
weer gaan stemmen
Ik weet wel niet waarover,
maar uit overtuiging
weet ik wel hoé te stemmen.
Als je het maar weet.

koen van bockstal
divine or de vinnie

Ik ga er
tegenaan
tegen wat
aan wie
monopoly
of
scrabble

voor hees

mijmeringen
je nachtjapon
de middagzon
je lippen die naar
nivea
en sigaretten smaken,

words, words
wurthless
pullman overdrive
maar wie overdrijft er?
de zon, de paus
of Marx Brothers C'e ?

bekoren me.
je
en
je
en

adolescent

duits aksent
wilde haren,
stereotiepe uitdrukkingen
eindeloze lach

onderuit
of tegenaan
the choise is mine
and wine
is divine

bekoren me.

NEON !

vinnie

je

hier komt Johannes Vanderbild
de trappen afgezeuld, hier
is het beest, Johannes Vanderbild

bekoort me.
koekies

wordt wakker en hij weet
niet wat hij wil. dit
is Johannes Vanderbild : hij neukt
met alle lijven, bijt en vrijt
zijn tong aan stukken
en vergeet, vergeet niet
dat de wijven nog
een schop verlangen van zijn ordinaire
voet, de voet van Johannes Vanderbild

liefde in 't groen

Ze heeft op mijn spiegel
met lippenrood geschreven:
niks vragen,
maar alles willen geven.
Doch ik weet niet
wat er in mij is.
Ik heb een hand,
groot als de Vrijdagsmarkt,
die grijpt en vraagt naar liefde.
Noem ik het liefde ?
Iedereen noemt het zo
Maar ze had gelijk
toen ze schamper opmerkte:
het is honger!
Ik nam haar mee naar de Brug:
de vlinders zijn hier rood
als de woorden op mijn spiegel.
Niks geven, zegt ze, ik hou toch van je.
De vlinders zijn rood, zeg ik.
Lees rood, roept iemand.
Hou je van me?, vraag ik.
Neen, zegt ze, ik heb honger.

schopt goed. het bloed
maakt alles warmer en soms van
Johannes Vanderbild een hoofd
gespoten happiness. hij ziet
wat hij niet wil
op alle plaatsen, ziet de dingen
zwart, en zwart
is beautiful en alles
moet kapot, hier
komt Johannes Vanderbild
de keuken ingekwijld en trapt
een meubel stuk. dit is
Johannes Vanderbild
spaart alleen de volle flessen.
mag ik even
voorstellen ? Miss Johnny
Walker, Miss Chevas Regal.
koud in de hand en heet

Navier Van Ypselon

God

God
-Jehova voor de vriendenzei hem
in 't voorbijgaan: "Zoon, leg je op je buik
dan zal De Schuld
je wel ontgaan
en gebruik de echt
om Liefde
recht te houden "

voor mij een staat een man,
plots zet ik een punt
achter zijn droevig bestaan
misschien kan hij later,
tussen twee haakjes,
nog eens herleven

het heeft geen zin
die zoektocht
naar jezelf
het wild is sneller
dan de jager
speelt een dodelijk spel
j i j , jager, gaat eraan

als de anderen dat willen
M

D.R. Yo
hivet gent

God zag -zie 't alhoe 'k hem begluurde

boor een kogel door je hersens
een geest kent tijd
noch ruimte

Hij bekeek me boos
met de verzuurde
banbliksem
van Zeus

de jacht is open

Want Hij is Het :

vanessa

Zeus
Jupiler
Steila
en Luna
Luna-park
met toeters
1ampen
popjes als
Jeanne d'Arc
een stekelvarken
pop-corn
friet met mayonaise

escapade 1

Hij is
born in the fifties
Maar dan enkel voor de vrienden
die -ik geef het toehet eigenlijk niet verdienden
pé

En ligt de wereld
onder
trots
ik zwem
en zwem
en zwem
in bier
verzuip ik
de bodem
van het vat
nadert afgrijswekkend
ernst cola

op de wijze van louis armstrong

En toen ze me zwijgend
kwam vragen
of ik eeuwig van haar hield
-van haarmet bedelende ogen
dacht ik
aan zoveel
dat ze mijn gesloten lippen
wel schuchter moest vinden.

bommen op Bombay
terrorisme in Teheran
aanslagen in Salvador
moord in Afghanistan

Neurose

de stad geeuwt
met een regenmond
broeinest van eentonigheid
een buik
rijpe zweer
gezwollen
in gelige verveling
doelloos
en de neurosen
groeien
als paddestoelen uit de grond

pé

and I think to myself
what a wonderful world
corruptie in Calcutta
fascisme in de USA
rassenhaat in Bogota
ijsberenjacht in Canada
and I think to myself
what a wonderful world

Vanessa

James Bordello

een vreemde gedaohte

aan je mond en je pisser,
weten van wanten en ze houden
van je; Vanderbild Johannes,

Wat een vreemde gedachte
dat dieren geen ziel hebben
slechts sterven als beesten
en de mens niet ?
Ik heb nog nooit het lijk gezien
van een man
wel vannacht
van een duif
de gebroken vleugels in de goot
met het spoor van een rubberband.
En ik was bang.
Een vreemde gedachte.

dubbel douche

En
pletst
het water
neer
over

je

gladde li jf
ik
je
met
de groene zeep
i nwri j f
wriemel
op en
neer
pletst
het water weer
kriebel
zachtjes
je strakgespannen
veer

Daniël M.

die is ermee getrouwd, dit is
Johannes Vanderbild, die op
de vloer zit en bezat is, een man
die fluistert in zijn eigen
htris, een lege fles gebroken
aan de hals omhooghoudt
en zijn hoofd, zijn
malse lippen in
de scherpe randen plaatst

ernst cola

en draait de fles, Johannes !!
Vanderbild wentelt messen
in zijn kop. hier
komt Johannes Vanderbild,
krijsend rund en strompelt
in de straten; de
mensen zoemen rond
als hoge spinnen, leggen
stront in zijn gescheurde wangen,
kijk ze zuigen ! Johannes
Vanderbild de hersens weg
langs het ontkurkte oog; Johannes
Vanderbild moet adem
halen alles moet kapot, ze maken
hier het sterven goed pateties

Aangezien poëzie - woordkunst

de klandestiene kapper
knipt, kapt
lacht, likt
slikt, slaapt,
gaapt, nipt.
Kortom, de klandestiene kapper
werkt zich krom.
Krom ? Kom !
Komt zien, komt zien,
de klandestiene kapper komt
om kwart voor tien.
Zien, zien.
De klandestiene kapper komt
klandestien.

hollywood, ze maken het
voor Vanderbild, ze
maken het voor god.
Tom Lanoye

een kleptomaan
die zoentjes steelt
en zelfvoldaan
zijn buit
in de holte
tussen huid
en wangen heelt
is een hamster
stelen bromt de kluizenaar
stelen
vingers tintelen
oaen zinderen
tanden blikkeren
flikkeren

koekies

flikkers bromt de kluizenaar
flikkers
flikkeren zei ze
wijze tongval
water, woorden,
wormen,

ik ben
man
noch
vrouw
doch
belendend perceel
een stem

skunk
omdat het rijmt
met punk
bedunk
en klank opeens
klunk klonk

koen van bockstal

de kluizenaar die heeft dan maar
de klink gepaard
aan
zijn maagdelijke deur
en is er vandoor gegaan.
pé

Ik ben 18
hopeloos
doelloos
met enorme idealen
DIE juist maken me ongelukkig
ik kan ze nooit bereiken
geef me iemand
die zegt Hilde
zoals nog nooit iemand
zei
kom en leef met me mee
ik maak het leven het
leven waard
voor jou Hilde
Waar is die iemand ?
dichtbij ? piept een klein stemmetje
Ver weg bromt mijn geweten.
een hopeloos iemand

FIL M

het grote publiek kan aantrekken en dus
geld in het laadje brengen, is aanwezig.
Van de blockbusters 'Ordinary People','Kramer vs. id.' en 'The shining' tot best leuke prenten als 'Coming home' en 'Girl Friends'. Een vrij recente introductie is de
Ciné-klub-reeks. Vertoningen om llh. aan
/focdce110 fr. (ipv. de schandelijke 130) in de
twee kleinere zalen. Soms kan men daar interessante prenten van marginale verdeelGent is tot de fusie van Groot-Antwerpen
huizen meepikken, o.a. Die Konsequenz en
in 1982 de grootste stad van België. Maar
-na de Skoop- Exterieur Nuit van 'Ossessiodit groot numeriek potentiëel drukt zich
ne films'. Daarmee is dan meteen gezegd dat
niet op filmgebied uit. Eerder in de naar
Belgische normen erg hoge vermakelijkheids- dit concern niet vies is van geregelde hertaken: in Gent is tot voor kort feesten ta-. nemingen: The sting, Brood en chocolaa,
Casanova. Neem de onmisbare rotfilms erbij
boe. Wil je op de hoogte blijven van de
en je balans is negatief.
kourante filmproduktie, moet je je wenden
tot Antwerpen-kinemastadl?) en vooral Brussel. Ook een regelmatig reisje naar filmcentra Parijs en Londen is in die optiek
welkom. Om de internationale filmfestivals
zoals Berlijn, Cannes en recentelijk ook
In de overige zetfen 'exclusiviteitszalen'
Venetië niet te vergeten, mar dan ben je
is de toestand zo mogelijk nog slechter.
al een freak (twijfelt daar nog iemand aan, De keten wordt door twee N.V.'s beheerd, de
Rik-nvdr).
N.V. Sofexim en de N.V. Cinex. Sofexim beVooral kwa nieuwe produkties is de projec- heert de zalen Ca^itole (1179 plaatsen),
tie-achterstand van Gent opvallend. VoorSelect (359 plaatsen) en Savoy (541). Cibeelden liggen voor het rapen, tot de frus- nex runt het complex Majestic 2000 (2c9
trerend trage doorsijpeling van de blockpl.) en Klub (246 pl.), de Century (511 pl)
busters toe. Wat schort er dan aan de bios- en de Rex (527). De grootste cinema, Capikoopexploitatie van Gent ? Een stad nochtole, is eigendom van big boss Georges Heytans begiftigd met tien zgn. eerste-visie- len (20 zalen in Antwerpen), ook eigenaar
zalen, drie seksbioskopen en het Skoopcom- van het Excelsior distributiehuis én aanplex met twee zaaltjes en één café, de dure deelhouder in één van de Gentse vennootscha
filmwinkel heeft het laten afweten. Reken
ppen. Resultta: in Capitole projecteert men
er nog enkele filmclubs bij die met een
vooral de prenten uit het Excelsior verdeel
zekere regelmat films in min of meer com- huis: Superman, King Kong, Belmondo en Disfortabele omstandigheden programeren: Pro- ney•
ka (Zwarte Zaal), V.A.B. (Paddenhoek), K.
F.L. (Calypso of Skoop) en de Andere Film
(Blandijn), en dan spreken we nog niet van
de meer occasionele vertoningen van organizaties als Elcker-ick, vakbonden, dekenijDe Select krijgt vooral Franse komedies te
en, telkens het in hun kraam past. Soit.
Er !s veel te zien, mar de programmtie is verwerken. Wayda's "Wilko" is een zeldzame
uitzondering. Savoy is de deftige voyeurverschrikkelijk !
cinema bij uitstek, net niet zo ordinair
als Leopold I en Paris (één eigenaar) of
ABC, met de belevenissen van vurige "Ilse"
en collegestudentinnen, alsook menige stiel
man. Ook Borowezycks 'Lulu' en Bellons 'L'
EERST
amour violé' kregen er een beurt. Noteer
dat de Savoy eigendom is van OCMW.
De programmtie van de drie Calypso's (385,
220 en 210 plaatsen) wordt hoofdzakelijk in
Amsterdam bepaald. Net als die van de grote
broer Calypso 1, 2 en Klub-Antwerpen.
Het is moeilijk de vertoningen onder één
noemer te vatten, al wat maar enigszins

ietwat ter kwader trouw een reprise bioscoop genoemd wordt. Laten we het houden op
een gevarieerde programmatie aan een vrij
goedkoop tarief in een ongedwongen sfeer
(geen ouvreuses, maar ook geen ijspralines)
Skoop is trouwens (net als vroeger de vooruit) aangesloten bij een vlaamse copie van
het Franse 'art et essai'fenomeen, de
Vlaamse vereniging van kunstfilmtheaters,
met het opzet de betere film met minder
publiciteitskansen de wereld in te sturen.

^

Een opsomming van de draken die men in de
exclusiviteitszalen op het witte doek tovert is overbodig, neem de krant en je
weet waarom deze keten al jaren op het ran
dje van het failliet zweeft. De Gentenaar
zou voor minder in zijn kot blijven. Een
historische noot: tot vijf jaar terug had
je in elke wijk tweede-visie zalen, wijkcinema's, waar de grote film (met of zonder bijfilm) op goedkopere wijze hernomen
werd. Nu zijn deze veelal tot discounts
of krot verworden. Interessant in dit verband is het Franse voorbeeld. In de Paranse randgemeenten met socialistisch of communistisch bestuur, renoveert men de wijkkinema's tot kultuurcentra (film inclusief)
Een Belgisch voorbeeld in dit verband is
kinerna Lux in Heniksem, nu in gemeentelijke
jM m a ia ë M N M a M M M M M M M M M M M M M

vervolg van p.l

Jullie werken wel samen, maar de bundels
worden apart uitgegeven !

TL-: Het katholicisme kan iemand emotio-

TL : Ik geloof niet in kollektieve werken.

neel toch geen houvast meer bieden, wanneer
die ' oude piemel 1 (de paus nvdr.) het
aandurft tegen geboortebeperking te preken, terwijl elders miljoenen mensen van
honger omkomen. Dan vind ik dat een bloeddorstig iemand.
PR : Waar ik ook tegen wil reageren is dat
de kerk door het biechten e.d. je wil overstelpen met een schuldbesef. Ik voel totaal voor niets geen schuld. Ik kan alleen
mijn best doen, dat is alles.
In de show komt Tom over als de zwartgallige, tenwijl Peter als tegenpool een optomistische noot brengt. Is dat zo gewild?

TL : Ja, dat klopt.

Maar dat verwisseld
van show tot show. Dat hoeft dus niet
noodzakelijk zo te zijn. We proberen wel
in elke show een kontrast te brengen, dit
naargelang de teksten.
Van het publiek hangt ook veel af. Als er
van het publiek geen reaktie komt, kan je
je er moeilijk aan optrekken. In Mechelen
bijvoorbeeld ( feest van De Morgen ) was
er gewoon geen reaktie vanwege het publiek
Na 7 of 8 gedichten ben ik gestopt en ben
ik heel agressief beginnen schelden. Ze
komen progressief doen, één avondje in de
week, niemand van de artiesten had enige
aandacht gekregen...
En toen had ik ze mee. Ik heb nog nooit
zo'n goede reakties gekend. Ze zégen niet
meer in dat het een act was.

Deter en ik zijn eigenlijk van een overrealistische basis vertrokken. Ik vind mijn
werken het beste en die van Peter ook heel
goed, en omgekeerd. Wij kunnen in onze samenwerking tegen elkaar zeggen ' dat vind
ik goed 1 en 1 dat zou je moeten veranderen
Samen .staan we wel veel sterker, je kan je
aan elkaar optrekken en je zoekt in eikaars
richting. Dat belet niet dat je nog steeds
sterk blijft in wat je zelf doet en dat je
alleen optreedt.

wodan aan de rand van het zoniënwoud

veruit niet van de knapsten
schraapte hij zijn puberporiën
in een mongoloïde stuiptrekking samen
tastend vielen zijn handen
naar waar ze dachten
haar borsten te vinden
nu loopt ze met een geleide hond
maar de rest is nog intact
II

de heiland der schimmen
had hij tot driemaal toe
intens verloochend
sterven aan een kruis
wie komt daar nou bij
filosofeerde hij verontwaardigd
terwijl hij met een doornenkroon
zijn paalwoning verliet
james bordello

Van dit initiatief is, net als in frankrijk,
weinig werk gemaakt. Als je weet dat de
heer Rastelli van de Leuvense studio's,
waar o.a. les sous-doués werden gedraaid,
de voorzitter van de VVKT is begrijpt je de
failliet van de 'art et essai'. Weinig nieuw
toch in skoop, hoewel er dit jaar serieus
aan getimmerd werd. Van de vijf films per
week is er bijna steeds een première bij.

VOORUIT
KULTUURPALEIS ?
Bijna 60 jaar lang was dit het goedkoopste
filmpaleis van Gent. In het feestlokaal
Vooruit werd immers sinds 1919 film
gedraaid. Niet alleen in de nog voor gepensoineerdenfeestjes en concerten gebruikte grote zaal (met ca. 1400 plaatsen) ,
naar ook in de daaronder liggende nu totaal verkrotte theaterzaal (zo'n 650 zetels). Maar parallel met het tanen van de
coöperatieven ging de bioscoopeksploitatie
in het voorjaar '80 helaas ten ziele. De
vzw 'volksopvoeding', verantwoordelijk
sinds de jaren '40 voor o.m. de cinema,
was niet bereid geld en moeite laat staan
enthoesiasme op te brengen voor de programmatie en promotie van de film(kultuur).
Het werd allemaal overgelaten aan de
goodwill en inzet van enkele individuen
die uiteindelijk de tegenkanting niet meer
aankonden en financieel drooggelegd werden.
Nu staat het grote schitterende witte doek
in de kwa zichtbaarheid ideale trapsgewijze
gebouwde zaal, zonder meer zwart te worden,
tot... De films die in Cinema Vooruit gedraaid werden waren in de 70-er jaren van
een goed nivo, soms beter en goedkoper dan
de skoop, en je kon het meemaken dat voor
dezelfde film er meer volk in skoop dan in
de vooruit opdaagde.

DE GENTSE
TOEKOMST
heeft veel in petto, oa de decaskoop, naar
verluidt het 'grootste cinema-complex van
West-europa, waar aardig wat miljoentjes
aan Ter Platen worden geïnvesteerd (de verandering van de Plaza in Calypso kostte
reeds ruim 20 miljoen). En zo hebben we
zelden over films en eerder over geld gepraat
en zo hoort het.

SKOOP

Skoop is dus een fenomeen, niet zonaar een
gebouw met twee niet zeer komfortabele
filmzaaltjes (142 en 78 plaatsen). Hier is
de student en de maximum 35-er koning, niet
in de laatste plaats in het bijhorend kafé.
Sinds Ben ter Elsts start in 1970 loopt de
provinciale kijker met grote teugen zijn
cinefiele anchterstand in, zodat skoops
poging tot openbreken van de filmmarkt __

Onze samenwerking is vooral belangrijk omdat we samen sterker staan om ons af te
zetten tegen de traditionele poëzieopvate
ting. Vooral in Vlaanderen. Op dat gebied
( poëzie en act ) staan we hier enorm achter. Kijk maar naar de jaren '50-'60 in
de VS, waar de ' beat-generation 1 bijna
alles deed met belichting en films. Kijk
maar naar Jules Deelder in Nederland.
Je moet er écht in geloven. Het kan wat
we brengen als vorm.
Ons doel is dus dat er andere mensen bij
komen die denken dat ze in onze richting
schrijven; dat kunnen wij enkel aanmoedigen. Tenslotte ben je een ervaring rijker,
jeleert eraan. Het is ook niet belangrijk
voor ons te weten wat hij naar voor brengt:
het is alleen belangrijk dat hij het doet,
en dat hij het echt wil.
Tot slot nog dit pareltje :.
TL : Volgens mij is kunst altijd een

deel herkenning en een deel verrassing.
De herkenning moet net groot genoeg zijn
dat de mensen het kunnen volgen en de ver
rassing net groot genoeg dat ze er naar
blijven kijken. Dus afwisseling, nieuwe
vorm.
Als kunstenaar ben je een soort spiegel
en tegerlijkertijdpeen vergrootglas. Een
vergrootglas dat in een korte tijdspanne
problemen bijeen brengt op een duidelijke
manier; en de spiegel is hoe je er zelf
tegenover staat. Verschillende mensen
hebben dezelfde richting in verband met
die problemen en kunnen zich erin herkennen.
Voila,
pé & karla
koekies
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Aan Ter Eist en De Meyers eigenzinnige
pioniersgeest dankt Gent ook het filmgebeuren, eerst bescheiden van opzet, nu
groots met een rechtsstreekse subsidie-inzemet alle consequenties van dien, de erkenning van een vroeger marginaal gebeuren
met de gulle hand...
Rik S

