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350.000 kijkers
voor Sinterklaas

Deaankomst van Sinterklaas
inAntwerpenhield zaterdag-
middag 350.000mensen aan
het schermgekluisterd. Op
Eénhaalde de uitzending
gemiddeld 260.335 kijkers,
Ketnetmoest tevreden zijn
met 88.920 kijkers. (JDB)

Vlaamse films
in de prijzen

DekortfilmBaghdadMessi
van SahimOmarKalifa heeft
op Interfilm inBerlijn de
eerste prijs gewonnen inhet
‘Confrontations – Films
Against Violence and
Intolerance’-programma.
Daarnaast kreeg de filmop
het filmfestival in het Iraanse
Roshde SilverAward ende
RedCrossAward.

Ophet filmfestival van
LeedswonDood van een
schaduwdeZilverenMéliès .
RegisseurTomVan
Avermaet droeg de prijs op
aanWouter Lismont, de set-
fotograaf die vorigeweek om
het leven kwam tijdens een
verkeersongeval. (JDB)

Tanja Dexters
doet de ochtend
op Story FM

TanjaDexters zal vanaf
2 december het ochtendpro-
grammaDe zottemorgenpre-
senteren op Story FM. Ze
doet dat samenmetWim
Weetjens, de presentator die
eerder al bij Studio Brussel
en Radio 2werkte. De zender
die focust opVlaamse
muziek is in bijna zeventig

procent vanVlaanderen te
beluisteren. (JDB)

Netflixmaakt
vierde seizoen
van ‘The Killing’

DeAmerikaanse versie van
deDeense reeksTheKilling
krijgt een vierde seizoen dat
alleen bij Netflix te zien zal
zijn. AMC, de zender die de
serie uitzond inAmerika,
vondde kijkcijfers temager
voor een vervolg. Maar
Netflix, dat de eerste drie
reeksen aanbiedt via het onli-
neaanbod,merkt datThe
Killing online veelwordt
bekeken.Daarombesliste het
omzelf eennieuw seizoen te
latenmaken. (VK)

‘Gravity’ bracht al
half miljard dollar
in het laatje

De ruimtefilmGravityheeft
sinds ditweekendmeer dan
eenhalfmiljard dollar opge-
bracht. Daarmee is het de
meest lucratieve filmuit de
carrière vanhoofdrolspelers
SandraBullock enGeorge
Clooney. (JDB)

The Flaming Lips
covert album
van Stone Roses

DeAmerikaansebandThe
FlamingLipsbrengt einddeze
maandeenalbumuitmet
alleenmaar covers vande
Britse groepStoneRoses.Dat
schrijft hetmuziekbladNME.
DebandrondWayneCoyne
namhet albumStoneRosesuit
1989onderhanden. (DM)
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Hetmoest deopvolger van
DeCanvascollectieworden,maar
is intusseneenverhaal op zich
geworden.MetAtelier de stad
lanceert deVRTeenoproepaan
alwiehet concept ‘stad’wil
heruitvinden.

SARAH THEERLYNCK

Toen het project eind juni gelanceerd
werd, heette het nogHigh Five.
Bedoelingwas toen een nieuwmobilise-
rend kunstproject op de rails te zetten,
waar zowel individuele kunstenaars als
kunstorganisaties zich voormochten
inschrijven. “De opvolger voorDe
Canvascollectie”, schreven de kwaliteits-
kranten.

Maar toen kwamen de inschrijvingen
binnen – zo’n dertig in totaal – en bleek
dat “vijf organisaties, los van elkaar, een
boeiend verhaal over de stad aan het
schrijvenwaren”. Dat vertelt Paul
Peyskens, een van de tv-makers die bij
het project betrokken is. “Wewaren niet
op zoek naar een rode draad,maar de
beste projecten die ons voorgesteldwer-
den, hadden toevallig dezelfde grond.
In 2050 zullenwemet eenmiljoen
Vlamingenmeer zijn. Hoe kunnenwe
voor al diemensen ruimte creëren?
Het is een pertinente vraag, zeker nu
de tijd van verkavelen onherroepelijk
voorbij is.”

Stedelijkheid heeft vele gezichten, zo
blijkt uit de selectie. In Brussel gaan
PlatformKanal enArchitecture
WorkroomBrussels op zoek naar

ideeën voor ruimtes voor sport, spel en
ontmoeting in de kanaalzone, terwijl
Musica, Z33 en C-Mine in Genk en
Hasselt creatievelingen zoeken die de
steden in geluid kunnen vatten en
“akoestisch verbinden”.

Timelab en KASK inGent danweer
willen producten “met verlorenwarmte
en invasieve soorten aanwezig in de
stad” creëren, kunstencentrumBUDA,

De Kreun enWit.h in Kortrijk willen
nietmeer ofminder dan “het concept
‘de stad’ heruitvinden” en in Oostende
zoeken zemensen die een expeditie wil-
len uittekenen langs het Groen Lint, een
vijfendertig kilometer lange groene gor-
del in het hinterland van de stad.

Zonder Antwerpen
Erg gespecialiseerde opdrachten, zo
lijkt het, maar de oproep vanAtelier de
stad is zeker niet enkel voor de specia-

listen bedoeld. “Werkelijk iedereen
moet kunnenmeedoen”, zegt Peyskens.
“Wie zich inschrijft, komt sowieso in
een atelier terechtmet gespecialiseerde
coaches. Samenmoeten zij een soort
collectief brein vormen dat nadenkt
over de stad van de toekomst.
Misschien blijkt hetmeest naïeve idee
wel het bruikbaarst ommee aan de slag
te gaan.”

Opvallend ook: eenwinnaarmoet
Atelier de stad niet opleveren. Alle pro-
jectenworden sowieso uitgewerkt – op
stadsfestivals zoals Kortrijk Congé,
Festival Kanal in Brussel of Expeditie
Dansand! in Oostende – en het is niet de
bedoeling ze tegen elkaar op te zetten.
“Atelier de stadmocht geen intercityver-
haal worden”, zegt Peyskens. “Daarom
ook hebbenwe niet krampachtig gepro-
beerd alle grote Vlaamse steden te
selecteren. Antwerpen zit er niet bij,
maar heb je als Antwerpenaar een visie
op hoe de kanaalzone in Brussel aange-
paktmoet worden of fascineert het pro-
ject van Oostende je, dan kun je je zon-
der enig probleem inschrijven.”

UiteraardmoetAtelier de stad ook
televisie opleveren. Zomaken Peyskens
en zijn team vijf extra lange afleverin-
gen van het cultuurprogrammaDe
Canvasconnectie rond het project. Al
mag het niet tot Canvas beperkt blijven.
Peyskens: “Als kwaliteitslabel trekt
Canvas het project, maar de VRTwil het
op alle fronten aan bod laten komen.
Dus ook op Eén, op dewebsite en op de
verschillende radiozenders. Als open-
bare omroep zijn we dat aan onszelf
verplicht.”

VRT bouwt aan de stad
van de toekomst

‘Misschienblijkt
hetmeestnaïeve
ideewel
hetbruikbaarst
ommeeaan
deslag tegaan’
PAUL PEYSKENS
ATELIER DE STAD

l Ideeën
voor de
Brusselse
kanaalzone?
Atelier de
stad is op
zoek naar u.
© RV

Actrice Scarlett Johanssonwerd
ophet filmfestival vanRome
bekroondals beste actrice voor
haar rol inde filmHer. Eenop
zijnminst vreemdekeuze,
Johanssonkomt tijdensdie film
immersnooit inbeeld.

PIETER DUMON

Scarlett Johanssonheeft ondertussen
eenprijzenkast omu tegen te zeggen.
Maar de onderscheiding die ze ophet
filmfestival vanRomekreeg ismet voor-
sprong de vreemdste prijs ophaar pal-
mares. Johanssonmocht zich ophet
plaatselijke filmfestival de beste actrice
noemen voor een filmwaarin ze niet
eens te zien is.

Johansson is inHerde stemvan een
computerbesturingssysteemmet de
naamSamantha.Wanneer de eigenaar
van Samantha, een rol voor Joaquin
Phoenix, eenmoeilijke scheiding door-
worstelt, vindt hij troost bij zijn virtuele
vriendin. De stemvan Johansson is dus
wel te horenmaar de actrice zelf ver-
schijnt nooit in beeld. Datwas voor de

internationale jury, voorgezeten door
JamesGray, geen bezwaar om
Johansson tot beste actrice vanhet festi-
val te verkiezen.

Op naar de Oscars
Johanssonwasniet lijfelijk aanwezig in
Rome. ‘Passendbij haar rol’, vond ze zelf,
maar bedankte de jury in een eerste reac-
tie voor hun luisterend oor. De keuze van
de jury viel echter niet bij iedereen in de
smaak. Paolo Mereghetti, een van Italiës
meest vooraanstaande filmcritici, had
het in de krantCorriere della Sera over
een daad van collectieve gektemet de
cinemaals grootste slachtoffer.

Bijkomend probleem is
dat de Italiaanse filmfans
hoogstwaarschijnlijk
nooit de zwoele stem van
Johansson zullen horen.
Her komt in Italië
immers in gedubde ver-
sie in de zalen. De rol van
Johansson dreigt in de
toekomst voor nogmeer
controverse te zorgen.
De producer vanHer,
Megan Ellison, liet

immers al weten dat ze van plan is om
Johansson voor de Oscars uitdrukkelijk
naar voren te schuiven als kandidaat
winnaar in de categorie ‘best supporting
actress’.

Als de 28-jarige actrice die prijs in de
wacht sleept zonder in beeld te verschij-
nen, zou ook dat een primeur zijn.
Eigenlijkwas het zelfs helemaal niet de
bedoeling dat Johanssonde stemvan
Samantha zouworden.Die stemwas
immers al ingesprokendoor actrice
SamanthaMorton. Maar regisseur Spike
Jonzewas blijkbaar tochniet helemaal
tevreden over haar klankkleur en liet uit-
eindelijk in extremis tochnog Johansson
aanrukken.

Stem van Scarlett Johansson is beste actrice
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Demooie, onschuldigeBritse en
haarkettingrokende, gevoelige
Fransman. 36 jaarnahun
eerste ontmoetingblijven
SergeGainsbourg
en JaneBirkin fascineren.
Uitgeverij Taschengeeft
een intiemekijk ophun jaren
samenmethet boek Jane& Serge.
A Family Album.

CHARLOTTE VAN HACHT

Wiedenkt aanGainsbourgenBirkin,
denkt aancontrasten.Bekendeportretten
vanhet stel ziener vaakhetzelfdeuit: zij,
levenslustig, kinderlijk enhalfnaakt, hij als
eenmelancholische schaduwaanhaar
zijde. In Jane&Serge.AFamilyAlbumvan
uitgeverij Taschenkrijgt de lezerheel
andereplaatjes te zien: een speelse,
lachendeGainsbourgeneenbedachtzame
Birkindie een relatief banaal gezinsleven
leiden.

Het overgrotedeel vande foto’s komtuit
dekast vanJanesbroerAndrew, een regis-
seur en scenarioschrijverdie een ietwat
ongezonde fascinatie voor zijnkleine zusje
had.Hij documenteerthet levenvanJane
al sindshaarpuberteit.Dekijkermaakt
kennismet een 14-jarige tomboyophet
strand.Vande sensuele actricemet voor-
liefde voorkorte rokjes isnogmaarweinig
temerken.

Bedankt, bulterriër
Birkingroeit echteruit tot een
knappe tiener enwanneer Jane
als 17-jarige inhethuwelijks-
bootje staptmet componist John
Barrows isAndrewstikjaloers.
“Ikkonhetniet latenomhaarop
demond tekussen inHeathrow,
toenJaneenJohnophetpunt
stondennaarRome te reizenvoor
hunhuwelijksreis. Janevertelde

laterdat Johndehele vluchtweigerdemet
haar tepraten. Ikwasopgetogen.”

Vlaknade geboorte vanhundochter
Kate gaat het koppel uit elkaar. Janeont-
moetGainsbourgwat later op een filmset.
DeFranse artiestwerkt aanvankelijk op
haar zenuwen.Maar al snel vormenze
een stel. Ondanksde taalbarrière tussen
deFransmanenBritseAndrewgroeit er
eenwederzijdse sympathie tussenbeide
heren. Janes broer spendeert zomersmet
het koppel en fotografeert hun leven.Uit
zijn beeldenkomt eengelukkig enopval-
lendnormaal gezinnaar voren.
Gainsbourg knuffelt Kate en speelt spelle-
tjesmethaar.

Wanneer Jane in verwachting is van
huneigenkind is de zanger ongerust. “Een
jongenkon levenmet zijn lelijke trekken,
maarwat als hij eendochter kreegdie op
hem leek?”, schrijftAndrewergens.
VolgensGainsbourg is zijnhuisdierNana,
eenbulterriër, het enigewezenwaarnaast
hij zich knapvoelt.

KleineCharlottewordt geboren en
kiekjes van eenbabymet bollewangetjes
enbruinpluishaarmet overgelukkige
ouders engrote zus volgen elkaar op.

Opvolgende foto’s groeitGainsbourgs
dochter net als haarmoederuit tot een
spichtige, jongensachtige verschijning.
Kate verkleedt haar kleine zusje die gewil-
lig poseert. De jaren verstrijken en
Gainsbourg vertroetelt demeisjesmet
cadeautjes.

Zijn alcoholverslavingmaakt een einde
aanhet sprookje.Het contact tussen
AndrewenSerge verwatert. Zijn taak als

fotograaf voor de fami-
lie Birkin-Gainsbourg
is voorbij.

Jane & Serge. A
Family Album
kost 39,99 euro en
is onder andere
te koop in de
Taschenwinkels.

Huisje,
tuintje,

GAINSBOURG

JaneBirkin enSergeGainsbourg in 1969.

lDochter
Charlotte
in 1977.

Jane anno 1972.
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