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Als u het nu niet schrijft, 
zal hij het nooit meer lezen.

I-----------------------------------------------------------------------------1
Jawel, ook Rector De Meyer, in d e ................

I ook wel eens ‘...........’ genoemd, is een verwoed
I .................. én de grootste....................................  I
J Twee keer per maand verslindt h ij.......................
I ..............van dit sympathieke...........Binnenkort

zijn het misschien wel u w ................ die h ij........
..................krijgt. Scham per........... u ...................
om u w ...........en vooral u w ............. t e ............... :

I de kans o m ....... te worden van d e ................en |
I wel op de volgende manier: I
I I

N a a m :

K o t a d r e s :

S t u d i e r i c h t i n g :

I_______________________________________________ I

U knipt bovenstaand berichtje uit, vult het naar eigen goeddunken in en stopt het in de 
Schamper-brievenbus (naast de deur van het secretariaat van de Brug).

De drie meest humorloze leden van de redactie zullen zich vervolgens doorheen de 
inzendingen worstelen: de auteur van elke inzending bij wie één van hen ook maar de
Kleinste aanzet tot een iacn vertoont, wordt beloond met een van onze prachtige prijzen. 
In volgorde, van stijgende waarde: publicatie in de eerste Schamper van het nieuwe 
academiejaar, een ticket voor een Gents concert naar keuze of een handdruk van onze 
filmredacteur. . „advertentie

De winnaars worden sowieso 
uitgenodigd op de eerste Schamper- 
veigadering van het academiejaar. Die 
vindt waarschijnlijk plaats op donder-
dag 15 oktober om 19 uur.

De onfortuinlijke verliezers mogen 
ook komen, doch passief toekijken zal 
aanvankelijk hun droeve lot zijn. Later 
worden ze eventueel opgeleid om 
onze nieuwe ster-redacteurs te ver-
gezellen van de hoofdingang van de 
Brug tot aan de poorten van het 
Schamperlokaal.

Om beschamende toestanden op 
onze audities van diezelfde donderdag 
15 oktober zoveel mogelijk te ver-
mijden, kunnen ze beter het volgende 
memoriseren:

De Brug, Sint-Pietersnieuw- 
straat 45, glazen deur rechts, 

trap op, tw eede verdieping, 

eerste deur rechts.

Als het kan in die volgorde, (jup)

HOE KNOOP
JE EEN DAS?

Zit je das wel goed tijdens het examen? 
Waar kan je je gestolen fiets terughalen? In 
welk restaurant eet je met je lier aan een 
vriendelijke prijs? Wat moet |e doen om een 
studiebeurs te versieren? Mag je iets bijver-
dienen als student? Waar vind je het NMBS 
uurrooster? Hoe vind je je weg in Gent? 
K n o o p  h e t g o e d  in ie  o re n : op al die 
vragen geeft de G u id o  het antwoord. Vanaf 
september te koop in de studentenresto's, 
boekhandels en bij je studentenvereniging. 
Guido kost slechts 100 frank en zit boordevol 
voordelen, als gratis filmtickets, kortingbons 
voor CD's,...

DE GIDS DIE BLIJFT BOEIEN



Shit. Betrapt. 'W$&
t w m r n

ï t if fm

Schamper: "Wij brengen 
de blijde boodschap!"

Hallo daar en proficiat! Deze keer 
heeft u onze welgemeende gelukwensen 
méér dan verdiend. U heeft immers een 
Schamper in de wacht gesleept, en al 
beseft u het zeil' nog niet: dit zal uw leven 
totaal veranderen. Veigeten zijn voortaan 
de kille winteravonden zonder ook maar 
iets om u aan te verwannen, amen en uit 
de eenzame schrokpartijtjes in uw 
gezellige resto, voltooid verleden tijd de 
oneindige sleur van een doods college 
tussen twee rustpauzes in. Voottaan staat 
uw mulifunctionele lijfblad altijd te uwer 
beschikking. Schamper: de fakkel die 
uw knoestige knoken eindelijk nog eens 
in vuur en vlam zal weten te zetten. 
Schamper: het peper en zout op uw 
voedselarm e en vetrijke maaltijd. 
Schamper: de thuishaven van mul-
ticulturele woordspelingen, de lawine 
van gem engde metaforen, kortom: 
Schamper.

Voor wie het nog niet wist: Schamper 
is het Enige Echte Officiële En Van 
Hogerhand Erkende, Gesubsidieerde En

Gemanipuleerde Blad Van, Voor en Door 
RUG-studenten. Twee keer per maand, 
van oktober tot april, graait 
een kleine doch enthou-
siaste ploeg Schampe- 
raars in h e t o v er-
weldigende nieuwsaan-
bod dat de G entse 
universitaire microkosmos 
telkens weer genereert.
Schamper probeert haar 
blijde boodschap op een 
creatieve, kritische én deontologisch 
verantwoorde manier te brengen.

Daarnaast wordt ook de culturele 
mens gevoed. Speciaal afgerichte 
medewerkers speuren vanuit hun 
versterkte bruiker de horizon af. op zoek 
naar cinefiele, theatrale, muzikale en 
literaire wetenswaardigheden.

Trouwe lezers weten dat er aan het 
aloude Schamperconcept nauwelijks iets 
verandert. De namen in de colofon 
komen en gaan, maar de spirit blijft. Wat 
betekent dat Schamper ook dit jaar in de

frontlinie van het Bruggebeuren 
tweedracht zal zaaien om daarna weer 

verzoening te prediken. 
Het resultaat van onze 
s e n sa tio n e le  la s te r -
cam pagnes w ordt uw 
tweewekelijkse deel vanaf 
medio oktober, wanneer 
de eerste Schamper van 
het nieuwe academiejaar 
zal verschijnen.

Maar wat verwachten wij van u in ruil 
voor al dat fraais? Naast uw eeuwige 
trouw en het nummer van uw bankkaart 
zijn wij nog steeds op zoek naar mede-
werkers op alle niveaus: studenten die 
artikels willen schrijven en/of de lay-our 
helpen verzorgen, fotografen, illustra-
tors, spionnen die vanuit hun faculteiten 
hete roddels doorseinen, koffiedames, 
een schoonmaakploeg, kruiswoord- 
raadselsamenstellers en kookrubriek- 
verzorgers. Uw medewerking mag dan 
al geheel vrijwillig en op korte termijn 
ook onbezoldigd zijn, het verleden leen

ons dat een carrière bij Schamper een 
schitterende toekomst in de Wereld van 
de Letteren allerminst in de weg staat. 
Zo verslaat een ex-medewerker van dit 
blad nu de plaatselijke schaakkampioen-
schappen voor een Westvlaams week-
blad. zit een ander naast John Cleese op 
de banken voor een scenaristenopleiding 
en werd ons vorige eindredactieteam 
door de universiteit van het Ierse 
Limerick aangezocht om de plaatselijke 
bevolking te leren schrijven zonder 
fouten.

U doet er dus ongetwijfeld goed aan 
om naar ons rommelige doch gezellige 
lokaal te komen. Niet kunnen schrijven 
- zo merkt u al gauw7 - is geen bezwaar. 
Schamper komt elke donderdag samen 
om 19 u. in Studentenhuis De Brug, 
Sint-Pietersnieuwstraat 45. Glazen deur 
rechts, trap op, tweede verdieping, eerste 
deur rechts. Eerstvolgende séance: 
donderdag IS oktober.

(piever/jup)

Hoe tof is sport in Gent???
Afgelopen academiejaar reikte de 

Schamper sportredactie voor het eerst 
de Schamper Sporttrofee uit aan de 
sportiefste faculteit (of home). Het 
klassement werd opgesteld aan de hand 
van de uitslagen van de Interfacultaire 
Kampioenschappen. En the winner 
was...

I .  HILOK 340
2 . VTK325
3 . VEK320 
-t. VLK24S
5 . VRG235

6. Farma 230
7. VDK 195
8 . VGK110

9. Home Astrid 95
9 . WNK95

II. Politeia 75 
12. Geografica 50

13. Home Boudewijn 35 
14. Lombrosiana 20

15. Geologica 10
16. Chemica -50 
17. VGesK -55

Tja, wraar moet je naartoe met dat 
hangbuikje, met je vriend(inn)en of met 
je ambities als pseudo-top-sporter? 
Grotendeels hangt het natuurlijk van 
jezelf af, maar voor de groentjes onder 
jullie volgt hier een kleine impressie.

Dit ranglijstje hier boven geeft reeds 
één manier aan om een been of arm te 
breken: De Interfacultaire com-
petitie'. Binnen je eigen faculteit of 
studentenkring kan je je aanbieden om 
het vaandel te helpen hoog houden. Wat 
zoveel betekent als, de wedstrijd zo vlug 
mogelijk af te handelen en het 
“vochtverlies" daarna met het nodige 
bier terug op peil te brengen. Zit u nu in

de "L & W' of de "PPW" en u wilt toch 
enig sportief niveau binnen uw team, 
dan is het nu de tijd om vlug van richting 
te veranderen. Enkele suggesties: VTK 
(burgerlijks), YEK (economie), HILO 
(sportkot).

De ontmoetingsplaats van dit en nog 
veel meer is het/de/een GUSB: het 
mekka van de universitaire spon in Gent. 
Naast de boven vernielde competitie kan 
de vrijetijdssporter zijn hart ophalen in 
het mime aanbod (zie brochure) van de 
wekelijkse recreatie-sport.

Voor de wat 'ambitieuzere' sporter 
(studenten die in clubverband spelen) 
bestaat er iets als de “Interuniversitaire 
com petitie”. Als je een 'krak' bent in 
een bepaalde discipline, kan je dus 
opgenom en worden in de (ahurn) 
universitaire ploeg. Roem. massale 
media-aandacht (zij het vooral in 
Schamper) en geld.... (in Gent wordt dit: 
een pint en een bemoedigend schouder-
klopje...) worden jouw deel.

Al deze aktiviteiten w'orden ge-
coördineerd door het GUSB-secretariaat, 
met als 'leading man' Geert. Deze man is 
zow'at de draaischijf van de GUSB (en 
(soms) ook wel eens van de Overpoort). 
Bij hem kan je altijd terecht met vragen 
en problemen, (tel. 091/64.63.14)

Uw sportieve 
A.A.genda

De eerste afspraken van het nieuwe 
jaar op een rijtje:
• Woensdag 7 oktober “GUSB Open 
Deur”. Alles wat je na het lezen van dit 
artikel nog niet begrijpt, wordt dan wol 
duidelijk (er is tevens gelegenheid tot 
het in levende lijve aanschouwen van de 
befaamde "Geert’")

• Woensdag 21 oktober “12 uren-
loop”. Rondjes hollen rond het Sint- 
Pietersplein tot meerdere eer en glorie 
van je faculteit.
• Woensdag 4 november “Inter-
facultair Sporttomooi” Rector De

Meyer geeft iedereen die dag vrijaf zodat 
zelfs Germania die dag een twoetal 
spotters bij elkaar moet kunnen krijgen.

Allen daarheen !!!!
(Wally Junior en Beetje Beedeebee)

O P E N  DEUR G U S B

W o e n s d a g  7.10.92

G r at is Zw e mme n , Ba d min t o n , 
V o l l e y , Bas k et ,...
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Scham per is het officiële, on-
gebonden en pluralistische stu-
dentenblad van de Universiteit Gent 
(maar dat liad u ondertussen dus al 
begrepen). De redactie bestaat uit 
vrijwilligers en komt elke don-
derdag samen om 19 u. 00 in stu-
dentenhuis De Brug, tw'eede ver-
dieping, Sint- Pietersnieuwstraat 45. 
Schamper is telefonisch rechtstreeks 
te bereiken op 091/64.70.87 of via 
het secretariaat van het studenten-
huis op num m er 091/64."0.85 
(André Van De Velde). 
Lezersbrieven zijn welkom, naam-
loos is prullenmand. Vernield studie-
richting en jaar (indien van toe-
passing). Op grondig gemotiveerd 
verzoek laten wij uw naam weg. 
Lezersbrieven dienen betrekking te 
hebben op de studentenproble- 
matiek en de RUG in het algemeen 
of artikels in Schamper in het 
bijzonder. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden stukken 
verkort weer te geven. Stuur lezers- 
*brieven naar het redactieadres:

Schamper
Sint-Pietersnieuwstraat 45 

9000 Gent

Schamper 298: zomereditie 1992

K e r n r e d a c t i e : Bart De Becker, 
Jiirgen Pieters, Hans Seminck, Kris- 
tofWaelkens.
E i n d r e d a c t i e : Tim De Cock 
W e r k t e n  v o o r  é é n  k e e r  n i e t  m e e : An 
Audenaert, Hajo Beeckman, Audrey 
Boone (Fotoklas),Boris Cruyssaert, 
Yves De Buck, Sam De Graeve. Karl 
Degryse, Tobias De Pessemier, 
Annelies De Waele, Jan Droessaert, 
Sarah Guiette, Leen Kuijken, Kristof 
Papin. Francis Puype, Frank Silkens, 
Dries Thys, Filip Tollenaere, Filip 
Van Bourgognie (Fotoklas), Paul 
Van Den Broecke, Jan Van de 
Vreken, Sam Vereecke, Karei 
Verhoeven, Veerle Vogelaere. Guy 
Windey, Fréderic Wille. 
F o t o g r a f e n : Willy Dee (voorpa-
gina), Billie Van Overbeecke (bin-
nenin).
Pt JBLiciTEiT: Kristof Waelkens. 
L a y - o u t : Tim De Cock.

Ver ant w oo r del ij ke Uit g ever  
Tim De Cock 

Keigat 6 
9910 Ursel

D r u k k e r i j : Druk In De Weer c.v., 
Blekersdijk 12, Gent.
O p l a g e : 5000 exemplaren. 
D i s t r i b u t i e : Adviescentrum voor 
Studenten, Sint-Pietersplein.

Van onze cameraden
De Fotoklas!

W ie  de vorige Schamper-jaargang 
vergelijkt met de edities van pakweg 
vijf jaar geleden, merkt onmiddellijk 
het verschil. De recente nummers van 
uw toekom stig lijfblad worden 
opgefleurd met prachtige concrete en 
abstracte foto's: het gevolg van 
Schampers samenwerking met de 
fotoklas van de RUG. De fotoklas is 
niet toevallig gehuisvest in en naast 
het Schamperlokaal.

Verantwoordelijke Filip Van Bour- 
gognie: "In de fotoklas - ingang via het 
Schamperlokaal - kan je terecht voor het 
zelf ontwikkelen van zwrart-wit foto's en 
films. Het hele academiejaar door wordt 
er bovendien op dinsdagavond les 
gegeven. Voor het volgen van die lessen 
wordt een kleine bijdrage gevraagd, het 
materiaal van de fotoklas daarentegen 
staat gratis ter beschikking van de 
geïnteresseerden. De lessen, gegeven

door een afgestudeerde aan de 
Academie, behandelen het foto-
graferen zelf én het werk in de don-
kere kamer."

Wie geïnteresseerd is, kan op 
dinsdagavond naar het Schamper-
lokaal komen (voor een wegwijzer zie 
elders in dit blad). De precieze datum 
evenals het exacte uur zullen worden 
meegedeeld aan de 'ad valvas' van De 
B r u g ,  ( j u p )



Het Grote Filmbescheuren anno '92
19de Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen - Gent (7 t.e.m. 18 oktober)

Lang voor de 19de editie van het 
Filmgebeuren van start gaat. kunnen wij 
u op de hoogte te brengen van het laatste 
nieuws en de evoluties m.b.t. de 
voorbereidingen van het festival.

Er staan nam elijk heel wat 
veranderingen en speciale acties voor 

studenten op stapel.

Protocol

Het Internationaal Filmgebeuren van 
Vlaanderen wordt georganiseerd door 
een onafhankelijke vzw die zich naar 
eigen zeggen bekom m ert om het 
cultureel welzijn en de cultuurbeleving 
van Vlaanderen/Gent. Hoewel dit een 
bijna onmogelijke opdracht is, probeert 
men ook de student hierbij te betrekken. 
“De student van vandaag is immers de 
kritische volwassene van morgen. ", al-
dus het protocol. Nou.

Dit betekent, 'an sich, zoveel als 
goedkopere abonnem enten. Deze 
abonnementen zullen dit jaar, naast de 
gewone verkooppunten (Sint-Pieters- 
abdij), ook te verkrijgen zijn bij nog

nader te bepalen "verkoopsagenren in 
het studentenmilieu".

Een impressie van 
het programma

We beginnen met, natuurlijk, een 
party. Net als vorig jaar organiseert het 
Filmgebeuren een Filmfuif in de con-
certzaal van de Vooruit. Het is de be-
doeling dat het thema film’ doorheen 
de fuif verweven zal worden.

Muziek verzorgd door Studio Brussel, 
attributen van deelnemende films en 
een aantal verrassende acts moeten voor 
de sfeer zorgen.

Nogpaily is de Nacht van de Film
(17 oktober). In een volledig aangeklede 
hal in de Flanders Expo worden de 
Joseph Plateau Prijzen '92 en de festivai- 
competitie-prijzen uitgereikt. Deze 
Nacht is al enige tijd Belgiës belang-
rijkste filmevenement, en mede door de 
aanw ezigheid van talrijke ver-
tegenwoordigers van het nationale en 
internationale filmberoep krijgt de Nacht 
een steeds grotere uitstraling. Niet dank

zij uw  aanwezigheid, m indyou , want 
VIPs zullen er in groten getale ruien. 
Vorig jaar nog werd Jo Röpke in de 
bloemetjes gezet voor bewezen diensten. 
De BRTN houdt alles nauwlettend in het 
oog.

Daarna... party, 
party!!!

Het Filmgebeuren. en nu zijn we bij 
de films beland, tracht via zijn selectie 
van deelnem ende films bepaalde 
maatschappelijke wantoestanden aan de 
kaak te stellen. Vele films spelen in op de 
actualiteit en willen zo het kritische oog 
wakker houden (cfr. Hidden Agenda 
van Ken Loach).

Anderzijds vindt men in het film-
programma volledig de doelstellingen 
van het festival terug, namelijk het bieden 
van een panorama op de wereldcinema, 
met aandacht voor de film in al zijn 
facetten. In grote lijnen zullen er vier 
secties zijn:

1. De Officiële Selectie, met films
in en buiten de competitie “Impact van

Muziek op de Film'. De competitiefilms 
w orden beo o rd ee ld  doo r een 
internationale jury die een prijs voorde 
beste film en voor de beste muzikale 
omlijsting zal toekennen.

2. Het Filmspectrum biedt de be-
zoeker een plateau aan films uit de hele 
wereld, die nog geen distributeur voor 
België hebben gevonden.

3. 800 jaar geleden werd Amerika 
ontdekt. Een Focus op de Nieuwe 
Wereld zal dus zeker op zijn plaats zijn. 
Binnen deze Focus zal een apart luik de 
aandacht vestigen op de filmproductie 
van Quebec.

-t. In de Hommage brengt het Film-
gebeuren een ode aan een internationaal 
gereputeerd cineast met grote ver-
diensten. Een selectie van een tiental 
van de beste films uit diens filmografie 
geeft een overzicht van diens carrière.

De Spliiax-bioscoop wordt dit jaar. 
na lange afwezigheid, terug in het 
programma opgenomen. De films van 
het Filmgebeuren zullen dit jaar voor de 
meer dan 30.000 bezoekers vertoond 
worden in 3 zalen van Decascoop. 2

zalen van Studio Skoop en in één zaal 
van de Sphinx.

Aan evenementen is er uiteraard geen 
gebrek : bijna iedere dag is er een 
speciale, ludieke en originele happening 
die zeker zal bijdragen tot de speciale 
sfeer van het festival.

Nieuw dit jaar is de volledige 
decentralisatie van het festival-cen-
trum. Het volledige secretariaat en het 
onthaal voor de gasten, de pers en de 
professionelen wordt ondergebracht in 
de prestigieuze St-Pieters-abdij. in de 
onmiddellijke nabijheid van Decascoop. 
In ditzelfde kader zullen ook enkele 
tentoonstellingen doorgaan.

Bi) deze heeft u een goeie reden om. 
met een zuiver geweten, reeds in oktober 
te brossen.

Voor verdere informatie of een gratis 
brochure (voorzien voor september) met 
programma kunt u de organisatie 
kontakteren op tel. 091 21.89.40 en vanaf 
laug . 091/28.28.12.

See you!
(Wally Junior)

Op z’n boerefluitjes
Ze Noiz: "His Master’s Noiz" (indisc d ic d  3766)

Het is alweer een tijdje geleden dat 
we nog eens lovend geweest zijn over 
een Vlaams groepje. Vandaar dus dit 
artikel, want Ze Noiz is Vlaams als 
Moeders Hutsepot. Er is zelfs nog een 
tijd geweest dat zij zich door hun roadie 
lieten aankondigen als "Ze Noiz! Uit 
Eeklo!", hetgeen bij nietsvermoedende 
toeschouwers beelden opriep van in 
katoenen overalls gehulde boereknapen 
met roodwit geblokte zakdoeken rond 
hun nek die een dorsvlegelconcert ten 
gehore zouden brengen.

Zij doolden. Hoewel Ze Noiz 
inderdaad uit gezonde Vlaamse Knapen 
bestaat, hebben diezelfde landjonkers 
ook de weidse lucht van internationale 
verten opgesnoven. Sommige leden 
blijven weliswaar hun roots trouw en 
houden vast aan prozaïsche namen als 
Rik Vermeir (gitaar en nog niet op de 
vorige LP te vinden) en Jo De Bondt 
(bas); anderen luisteren naar etherische 
poëzie als Zaman (gitaar), Rico (zang) en 
B.T. Bear (drums). Da s nog eens wat 
anders dan pakweg Bart Van Den 
Bossche.

Ze Noiz heeft m.a.w. de allure (zij het 
nog niet de verkoopscijfers) van een 
wereldgroep, en dat zullen we geweten 
hebben. Op foto's komen ze meestal 
over als een zootje halve gekken die de 
toevallige voorbijganger het liefst zouden 
verscheuren, en wel direct. Er wordt 
dreigend in de lens gekeken, beste lezer. 
Laat u door bijgaande foto niet misleiden: 
die snoezige blikken zijn slechts een 
maskerade teneinde gevoelige kinder-
zieltjes niet te traumatiseren. Als u de 
werkelijke Ze Noiz wil aanschouwen, 
consulteer dan het bloedstollende 
portret in het CD-boekje. Dat is andere 
pap.

Om een CD-boekje te kunnen raad-
plegen, moet u wel eerst een CD hebben. 
natuurlijk. En is zo een aankoop wel te 
verantwoorden? Welzeker. De inlay is 
een lust voor het oog. een chaotische 
verzameling Mooie Foto’s en Gekke 
Teksten onder de titel His Master’s 
Noiz. Een flauwe woordspeling die we

zelf hadden kunnen bedenken, en 
daarom meer dan fantastisch vinden. 
Ook de songtitels lijken trouwens aan 
h e t b rein  van een  d ro n k en  
S ch am p erred ac teu r o n tsp ro te n . 
Woodspiritwives, mijn God! Het geheel 
is echter gewoon mooi. en dat is in België 
een ware zeldzaamheid.

Maar misschien bent u één van die 
miereneukers die een CD ook voor de 
muziek kopen. Vreemd, maar ze bestaan 
nu eenmaal. Welnu: ook u blijft niet op 
uw honger zitten! Net als de vorige Thy 
Will Be Done, is His Master's Noiz een 
collage van de meest uiteenlopende 
stijlen, alsof de groep per se haar goede

smaak wil etaleren. Slechts zelden ver-
liest ze daarbij de pedalen: Blower gaat 
de mosterd een beetje te duidelijk in 
Manchester halen, The Bridge lonkt 
nadrukkelijk naar Nick Cave maar valt in 
vergelijking daarmee flauwtjes uit. en ja: 
Out Of The Black is gewoon on -
geïnteresseerd gezongen. De Icaros-

figuur op de hoesfoto's blijkt hier helaas 
van toepassing. Hoewel: wat The Bridge 
aan tragiek mist, maakt het goed door 
een flinke dosis humor, en het rapstukje 
in Blower is toch werkelijk onweer-
staanbaar. Echt neerstorten doet de 
groep dus niet: "fladderen'' is de gepaste 
term.

Voor de rest is His Master's Noiz een 
hoogstaande en vooral originele CD. Het 
meest verrassende numm er is wel 
LaLaLa. met enkele leden van de fanfare 
Sint Cecilia in een glansrol en Rico als de 
Tom Waits van dienst. Ook Iuto Xothing. 
een sobere smartlap met B.T. Bear aan 
de piano, is iets dat je niet onmiddellijk

zou verwachten bij Ze Noiz. De ont-
spannen sfeer ervan contrasteert sterk 
met Xew York 21. venijnige rap die live 
nog drie keer beter tot zijn recht komt. 
Het is een beetje jammer dat juist dat 
nummer nog eens extra aan de CD wordt 
toegevoegd, want er staan veel sterkere 
dingen op dan dat. Back bijvoorbeeld, of 
Xante Of God. de eerste single. Dat hij 
begint met het Ameri-kaanse volkslied 
op doedelzak mag u niet misleiden: We 
de volumeknop naar rechts draait, 
riskeert zijn trommel-vliezen. Dezelfde 
waarschuwing geldt trouwens voor Story, 
dat voortboldert als Dirk Frimout bij de 
lancering. Maar mijn allergrootste 
favorieten blijven Hunting The Kingdeer 
en F lx In Time, dat zich en passant 
ariiaagt wie Laura Palmer doodde. Wie 
een dergelijke zinsnede combineert met 
een hartveroverend vioolriffje kan bij 
mij niet veel meer mispeuteren. Het 
absolute hoogtepunt van een voor-
treffelijke CD.

En de pret kan niet op: voor de vlugge 
kopers is er ook nog een bonus-CD 
met zeven akoestische nummers, waarop 
o.a. het onvolprezen (en onuitgegeven) 
Sunny Afternoon. Wie Ze Noiz un- 
plugged meemaakte, weet dat "Onvol-
prezen" het understatement van het 
lichtjaar is. Echter: misschien kunt u bij 
lezing van dit artikel al geen vlugge koper 
meer zijn. Troost u dan met de gedachte 
dat His Master's Noiz ook zo de moeite 
meer dan waard blijft, kortom: neem de 
portefeuille ter hand en spoed u.

I rest mv case. (HSi

(1) "Ze Noiz Unplugged 01-02-1992" is
ondertussen trouwens apart verkrijg-
baar. en bij deze ten zeerste aanbevolen.



1991-1992: Een jaar als een ander
Elke twee weken biedt Schamper de 

lezer een goedgevulde filmpagina, 
traditioneel de laatste van het blad. In dit 
zomernummer blikken we terug op het 
voorbije filmjaar aan de hand van een 
aantal passages die eerder in Schamper 
verschenen.

Oktober
Het begint hier al goed. Zoals naar 

goede gewoonte valt ook dit jaar het 
Gentse Filmgebeuren in de eerste helft 
van oktober. Hetgeen betekent: ge-
middeld drie films per dag, 
en dit zo'n twaalf dagen 
lang. Het Gebeuren biedt 
een voorproefje van het 
beste wat het filmjaar ons 
zal bieden (The Fisher 
King, Boyz ‘n The Hood,
The Indian Runner,...) 
alsook een aantal parels die 
wellicht nooit in de Genste 
filmzalen zullen verschijnen (JNa a e  
Storm, The Cabinet of Dr. Ramirez, 
The Garden).

Meer filmfestivalitis: Gent loopt in 
oktober storm voor de winnaar van het 
Cannes-festival editie '91: Barton Fink 
van de overgetalenteerde gebroeders 
Coen. En ook al haalt de film het niveau 
van hun Miller’s Crossing niet, Barton 
Fink is een uiterst mysterieuze film die 
zich met een bewust sober verhaal en 
een beperkt aantal dialogen probeert 
staande te houden. De acteurs zijn tot 
in de kleisnte bijrolperfect gecast: John 
Turturro schittert aldoor en zowel John 
Goodman als Jon Polito maken van 
hun bizarre karakters geloofwaardige 
mensen. Heel opvallend is ook dat de 
stijl van de Coen-broers zich uitstekend 
leent voor dit non-verhaal: de dreigende 
hotelkamer waarin Fink worstelt met 
de tijd en met zijn schrijfmachine wordt 
met vervreemdende close-ups intri-
gerend geëvoceerd.

Ook zeer de moeite waard is Kathryn 
Bigelows esthetizerende actiefilm Point 
Break, een ijzeren variant op het aloude 
verhaal van de cop die gefascineerd raakt 
door de misadiger {een verbluffend sterk 
acterende Patrick Swayze) die hij 
achterna zit. Point Break speelt zich afin 
het Amerikaanse surfmilieu: in de 
surfscènes ligt de nadruk zowel op pure 
actie als op de artistieke bedoelingen 
van Bigelow.

November

De wintermaanden zijn altijd goed 
voor een aantal films van goed tot 
uitzonderlijk niveau, maar november 
1991 slaat wat dit betreft wel alles.

Zo is er The Fisher King, de beste 
film van Terry Gilliam tot nog toe, Veel 
is te danken aan het feit dat Gilliam in 
zijn jongste film heel wat aandacht heeft 
besteed aan de psychologie van zijn 
personages. Het is precies dat wat van 
zijn film  een potentiële klassieker 
maakt: de acteurs geven met een 
ijzingwekkende perfectie gestalte aan 
hun respectieve personages.

Dit alles wordt gecombineerd met de 
architecturale filmstijl van Gilliam, die 
hier de perfecte balans heeft gevonden 
tussen filmische lyriek en betoverende 
eenvoud. De scène in Grand Central 
Station is tekenend: de horden pende-
laars beginnen plots met elkaar te 
dansen, en één van de meest on-
persoonlijke gebouwen van de stad 
verandert als het ware in een reus-
achtige balzaal. Een schitterende ode 
aan de (kinderlijke) verbeelding.

Maar er is meer: tegelijk met The 
Fisher King loopt in Decascoop een film

die zonder twijfel hét debuut van het jaar 
is: John Singletons Boyz ‘n The Hood.
De film zorgde in Amerika voor heel wat 
oproer: Singletons portret van het leven 
in een zwartenwijk in L.A. werd ver-
keerdelijk geïnterpreteerd als een ode 
aan de ultieme zelfbeschikking, deels 
ten gevolge van het feit dat alle acteuis 
zo realistisch spelen dat je  het gevoel 
hebt een documentaire te bekijken. De 
verschillende kanten van het bestaan 
van de hoofdfiguren worden in beeld 
gebracht: er zijn de geweren, er is de 
crack, maar er is ook broederliefde, 

hoop en een sappige taal 
die op zich al voor muziek 
zorgt.

En het is aan deze 
dubbelzinnigheid dat de 
prent van Singleton zijn 
sterkte te danken heeft. Hij 
vertelt een verhaal, hij 
doet je  lachen en hij doet 
je  op de tanden bijten. De 

{zwarte) cinema is een begenadigd 
cineast rijker.

Nog een regiedebuut en alweer een 
schot in de roos: The Indian Runner 
van Sean Penn, een eenvoudig verhaal 
over de gespannen relatie tussen twee 
broers, Frank en Joe, resp. de eeuwige 
rebel en de behoudende familieman. 
Het verhaal wordt gepresenteerd in een 
sobere, maar emotievolle regie. Het 
spreekt in Penns voordeel dat hij 
functionaliteit verkiest boven artificiële 
truuks: de bevallingsscène en de ver-
bluffende eindscène zijn daarvan de 
beste voorbeelden. Het zijn dergelijke 
momenten die de te verwachten debuut- 
foutjes maskeren.

Twee nieuwe films ook van groot-
meesters van de hedendaagse cinema in 
november. Hoewel, in het geval van Peter 
Greenaways Prospero’s Books kan 
men nog moeilijk over film spreken: 
toch zal dit unieke mengsel van theater, 
video- en illustratiekunst, dans en muziek 
de geschiedenis ingaan als de meest 
originele Shakespeare-adaptatie ooit 
gemaakt.

Wim Wenders nieuwe film , Until 
The End o f the World, was veruit de 
beste film van het jaar 1991 (let wel, niet 
die van het academiejaar ’91-'92). 
Wenders' drie uur durende prent - de 
oorspronkelijk versie duurde twee keer 
zo lang - bevat verschillende verhaal-
lijnen en verschillende lagen. Het 
verhaal speelt zich a f in een een nabije 
toekomst waarin een nucleaire ramp 
in de ruimte een einde dreigt te maken 
aan de hele wereld. Een sociaal bewuste 
Wenders dus, maar daarom niet 
minder een Wenders die zich toespitst 
op de vernieuwing van zijn métier. De 
film zit vol verwijzingen tiaar de meest 
uiteenlopende filmgenres, en bovendien 
maakt Wenders gebruik van video-
technieken die doen herinneren aan 
het werk van Greena way.

Tegelijk blijkt de Duitse regisseur een 
meester in het filmen op locatie. Hiertoe 
krijgt hij in een film als deze meer dan 
de kans: het verhaal loopt van Parijs 
over Berlijn, Lissabon en Tokyo naar 
Australië. Voeg daaraan toe een 
indrukw ekkende lijst topacteurs 
(William Hurt, Sam Neill, Max von 
Sydow en Jeanne Moreau) en u begrijpt 
dat U ntil... een film  is die lang zal 
meegaan.

December

December kan niet anders dan slap-
per zijn dan die fantastische november- 
maand die vooraf ging. Toch nog een 
paar goede films gezien. Urga van Nikita 
Mikhalkov, de man die het schitterende

Zwarte Ogen maakte, en de film die het 
hoogst scoorde op het Gentse 
filmfestival, Europa van de Deen Lars 
von Trier.

Von Triers film is een pareltje voor de 
liefhebbers van de filmmontage. De 
regisseur doorspekt zijn verhaal 
bovendien met functioneel ingepaste 
citaten uit de filmgeschiedenis. Be-
klemmend.

Januari
Het nieuwe jaar zet uitstekend in met 

de beste film van het afgelopen academie-
jaar: La Doublé Vie de Véronique van
de Poolse meesterfilmer Krzysztof 
Kieslowski. De film ontving terecht een 
aantal prijzen op het Cannes-festival, 
waaronder die voor de beste actrice. 
Irene Jacob speelt de dubbelrol waarop 
in de titel wordt gealludeerd. Eerst is ze 
de Poolse Weronika, en daarna de 
Franse Véronique. Beide meisjes zijn 
verzot op muziek en liggen in de knoop 
met het leven. Heel onopvallend - daarin 
zit precies Jacobs grootheid - weet ze 
echter de subtiele verschillen tussen de 
twee meisjes te suggereren. De flair 
waarmee ze van scène naar scène stapt 
doet de kijker vergeten dat ze in feite de 
hele film moet dragen: van enige plot is 
er nauwelijks sprake.

En daardoor komt ook Kieslowski’s 
immense talent beter naar voren, als 
scenarist én als regisseur. Doorheen het 
hele verhaal - dat draait rond de toe-
valligheden des levens - weeft hij 
poëtische kransen met de meest alle-
daagse voorwerpen (een veter bv.) die 
zo worden omgètoverd tot echte parels. 
Zelden heeft een kineast de realiteit zo 
treffend en mooi in beeld gebracht als 
Kieslowski hier doet. Wat kan de rest van 
het jaar ons nog brengen?

Februari

... om maar iets te noemen. De meest 
controversiële film van het jaar komt uit. 
JFK van Oliver Stone stelt deels teleur, 
vooral door de kleffe aanwezigheid van 
Kevin Costner. Stones kundige mon-
tage maakt dan weer veel goed, maar al 
bij al duurt de film met zijn drie uur te 
lang.

Korter en beter is My Own Private 
Idaho van Amerika’s bekendste cult-
filmer Gus van Sant. In Gent staat de 
film lang op het programma van Studio 
Skoop, een eer die ook Van Sants vorige 
Drugstore Cowboy mocht genieten. 
Ook vormelijk sluit Idaho aan bij Van 
Sants vroegere werk. De montage heeft 
de traagheid en de 
uitstraling van een 
documentaire.

Daardoor valt 
het overigens niet 
altijd op dat Keanu 
Reeves en River 
Phoenix (beste man 
Venetië '91) uit-
stekende prestaties 
leveren.

Z eer kunstig  
maar teveel van het 
zelfde lijkt ons De 
Rode Lantaarns 
van Zhang Yi Mou, 
de man die ons vorig 
jaar trakteerde op 
het prachtige Ju 
Dou.

Eén van de te 
gauw7 vergeten pa-
rels van het filmjaar 
is R osencrantz  
and Guildenstem 
are Dead van Tom

Stoppard, de Britse toneelauteur die de 
film baseerde op zijn eigen klassieke 
theaterstuk.

De film combineerde de verbale en 
vaak absurde humor van het stuk met 
een aantal visuele hoogstandjes en een 
aantal gags Laurel en Hardy-films waar-
dig. Een terechte parel op het Sphinx- 
programma.

Maart
Maart is naar gewoonte de laatste 

filmmaand voor Schampers redactie. Dit 
jaar echter geen tijd om rustig uit te 
bollen, aangezien er opnieuw enkele 
steengoede prenten te bekijken vielen.

Mr. and Mrs. Bridge bijvoorbeeld 
van Ismail Merchant en James Ivory, de 
tandem die verantwoordelijk w7as voor 
o.a.A  Room WithA View. En bleven 
vorige Merchant/ïvory produkties al eens 
steken in het mooie-maar-oppervlak- 
kige-plaatjes-stadium, met deze film  
heeft het Britse duo een waardige keuze 
gemaakt. De prent is veel minder 
toegankelijk dan pakweg A Room with 
a View, maar wie de prachtprestaties 
van Paul Newman en Joanne Wood- 
ward onbevooroordeeld tot zich laat 
komen, zit goed voor twee uur hemelse 
cinema.

En dat geldt ook voor Van Gogh, een 
uitstekende film van de Franse regisseur 
Maurice Pialat. De prent behandelt de 
schilder en zijn werk even eerlijk en 
sober als de titel doet vermoeden. Pialat 
portretteert het Nederlandse genie op 
de meest alledaagse momenten van zijn 
levenswandel. Van Gogh (een superbe 
Jacques Dutronc) blijkt nu eens een 
wereldvreemde, dan weer een arro-
gante kerel geweest te zijn. Het is vooral 
de persoon van Van Gogh die belicht 
wordt. Zeldzaam zijn de scènes waarin 
we de man zien schilderen, ook al moet 
het gezegd worden dat Pialat de sfeer 
van het werk van Van Gogh - door het 
fraaie gebruik van duizenden blau we 
tinten - perfect in zijn film  weet te 
suggereren.

Zomer ’92

Blijft ons - bij wijze van vooruitzicht 
dan - nog te melden dat in Kunsten-
centrum Vooruit (Sint-Pietersnieuw- 
straat 23) in de zomervakantie naar 
aloude gewoonte een aantal films her-
nom en worden. Gedurende zestien 
Nuits Blanches in juni en juli lokt het 
café van Vooruit haar klanten met even-
veel prenten, die telkens om 22 u. 30 
gratis geprojekteerd worden.

We pikken er even de meest op-
vallende en aantrekkelijke films uit.

Op maandag 22 juni kan u nog eens 
naar het schitterende Salaam Bombay, 
hetprijsbeest van de Indische regisseuse 
Mira Nair. Niet te missen.

Twee dagen later staat het het 
legendarische Duck Soup (1933) van 
en met de Marx Brothers op het pro-
gramma.

Zondag 28 juni kan u zich nog eens 
verdiepen in het klassieke (ja, de epithe-
ta kunnen niet op vandaag) Annie Hall 
van Woody Allen, met zijn toenmalige 
muze Diane Keaton.

Cheb is een recente Frans-Algerijnse 
film van Rachid Bouchareb die nog niet 
alle kansen heeft gekregen die hij 
verdiende. Toon dat uw7 hart op de juiste 
plaats zit en begeef u op zondag 5 juli 
naar Vooruit.

De dag erna, maandag 6 juli, kan u 
zich ervan vergewissen dat alle heisa 
rond Sex, Lies & Videotape, het debuut 
van Steven Soderbergh, op zijn plaats 
w7as. Zelden zo'n geraffineerde en 
gebalanceerde debuutfilm gezien.

Nog een dag later: William Dafoe 
tussen brandende kruisen (weer eens 
w7at anders dan op een kruis) en aan de 
zijde van Gene Hackman in Mississippi 
Buming.

Klasziek
Zondag 12 juli: Henry V, een klassieke 

maar daarom niet minder aangrijpende 
Shakespeare-adaptatie van Kenneth 
Branagh (de man die u van uw stoel 
deed springen en scharen met andere 
ogen deed zien middels Dead Again).

Ook klassiek, maar dan in een licht 
gewijzigde betekenis: Hitchcock's 
Psycho, de moeder aller wreirdo-thrillers, 
uit 1960 (dinsdag 14 juli).Mother!

Op woensdag 15 juli tenslotte besluit 
men dit midzomernachtfestival met 
M.A.S.H. uit 1970, een film van Robert 
Altman die véél grappiger is dan de serie 
die er later afgekookt w7erd (en om het 
even welke serie met de vervelende Alan 
Alda, maar dit terzijde).

Het volledige programma kunt u 
overigens terugvinden in de blauwe 
strooifolder van Vooruit.

Rest ons nog te vermelden dat elke 
"Nuits Blanches "-film w7ordt vooraf-
gegaan door kortfilms, gemaakt door 
studenten aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten. Al is het maar om 
een gespreksonderwerp te hebben 
tussen pint en pint. Gezondheid!
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