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Schouwburgen met rode pluche, op 
locatie diep in de duinen of ergens te 
velde. Theater is een veelheid aan 
dingen en journalist Magali 

Degrande duikelt er
graag in onder, spit ze uit
en laat u weten wat dat
met haar doet.

T

Voor Foetshie van 
Theater Froefroe waan 
je je voor één keer in de 
circustent in plaats van 
in de theaterzaal. Zo is er 
Mario – het dikhoofdige, 
nieuwsgierige circuskind 
– met zijn korte broek en 
veel te grote voeten. Om 
nog maar te zwijgen van 
de zigeunerachtige, 
rondborstige oma. 
Maarten Bosmans (fo
to), ooit nog motard 
Bruno Soetaert in Flik
ken, is het enige perso
nage van vlees en bloed. 

Dat de mix van echte 
mensen en poppen 
werkt, weten we al lan
ger. Fijn om te zien dat 
eenvoudige grappen het 
geheel ook voor de aller

HHHHH

Als we hem opbellen, is Carl
De Keyzer (57) net aan het
genieten van wat welverdien
de rust na een hectisch jaar.
“Ik heb een heel productieve
periode achter de rug”, zegt hij
lachend. “Naast dit werk over
Cuba staan nog twee nieuwe
boeken op stapel. Een voor
eind dit jaar en een voor begin
2017. Over de onderwerpen 
kan ik helaas nog niets ver
klappen. Wait and see ...”

Maar nu is er dus dit indruk
wekkende werk over een van
de laatste communistische
bastions ter wereld. De Keyzer
heeft duidelijk een goed ont
wikkeld gevoel voor timing.
Een van zijn eerste fotoboe
ken, Homo Sovieticus, over het
verval van de SovjetUnie,
verscheen uitgerekend op de
dag dat de Muur viel. En nu
ligt Cuba la Lucha in de boe
kenwinkels net op het mo
ment dat het eiland uit zijn
economische isolement komt
en Obama als eerste Ameri
kaanse president in 88 jaar
voet aan de grond zet in Hava
na. “Ik speelde al een hele tijd
met het idee om iets te doen
rond Cuba”, aldus De Keyzer.
“Ik ben begin 2015 voor drie
maanden naar daar getrokken.
Ik vreesde eigenlijk dat ik te
laat zou zijn, want enkele
maanden voor mijn vertrek
kondigde Obama onverwachts
aan dat hij de verbroken rela
ties met het eiland na ruim
vijftig jaar embargo wou her
stellen. Het bleek uiteindelijk
een ideale periode te zijn. De

Cubanen waren in blijde ver
wachting van de veranderin
gen die op til waren. Het com
munistische systeem was oud
en versleten en begon aarze
lend te veranderen.”

De eeuwige strijd

Cuba la Lucha, zo doopte hij
dit boek. De strijd. Het eeuwi
ge gevecht van de Cubanen om
een menswaardig bestaan, de
worsteling om het communis
me draaiend te houden op het
eiland na de ineenstorting van
de SovjetUnie en het dicht
draaien van de geldkraan dat
daarmee gepaard ging.

In het boek is te zien hoe het
eiland momenteel tussen twee

werelden in zweeft. Er valt 
nog steeds niet te ontsnappen
aan de portretten van Che
Guevara en de grote leider
Fidel Castro, maar de foto’s
van de revolutionaire helden
zijn verbleekt door de tijd en
de invloed van de tropische 
zon. De socialistische utopie is
op sterven na dood. Op de
beelden zie je een man met op
zijn Tshirt een FBIopschrift,
een handige taxichauffeur
heeft in zijn Amerikaanse old
timer een moderne dvdspeler
gemonteerd en de laatste foto
van het boek – met de mooi
verzorgde en gloednieuwe
pastelkleurige gebouwen –
lijkt in Miami te zijn getrok
ken. “En toch is het Cuba”, al

dus De Keyzer. “Het is een
symboolbeeld: een Amerikaan 
vol tatoeages en met Harley
Davidsonshirt slentert voor
bij een shoppingcenter dat als 
twee druppels water lijkt op
een shopping mall uit de VS.
De foto is genomen op een
plek waar iedereen zei dat ik
moest gaan fotograferen, op
het eind van het schiereiland
Varadero. Daar is een gloed
nieuwe jachthaven aangelegd
voor duizenden jachten, maar
er ligt geen enkele boot aan
gemeerd. Cubanen hebben
geen jachten, daar zijn ze te
arm voor. Alles is er klaar
gemaakt om toeristen te ver
welkomen. De winkels met
luxemerken als Dior en Swa
rovski zijn open, de airco
blaast en er staan mooie meis
jes achter de toonbank, maar
er zijn nog geen klanten. Een
surrealistisch schouwspel, en
het toont volgens mij ook aan
dat de omwenteling al een
poos bezig is. Dit bouw je niet
zomaar in enkele maanden
tijd. Ze wisten dat er een ver
andering zat aan te komen.”

Vloedgolf

Over tien jaar zal Cuba on
herkenbaar zijn veranderd,
vreest De Keyzer. “De kans be
staat dat het een soort Florida
of Hawaï zal worden. Ik hoop
dat ze de veranderingen nog
wat kunnen afremmen en de
goede zaken van het commu
nisme kunnen behouden –
denk aan de solidariteit –

maar ik vrees ervoor. De
Cubanen willen ook niet
worden overspoeld door
Amerikaanse toeristen, maar
de vraag is, kunnen ze die
vloedgolf wel tegenhouden?
Ze zullen zeer voorzichtig
moeten zijn bij het openen 
van de sluizen …” 

Het historische bezoek van de Amerikaanse president Barack Obama aan het
eiland maakte het al duidelijk: Cuba bevindt zich op een kantelpunt. De Belgische
topfotograaf Carl De Keyzer (foto) schetst in zijn nieuwe boek een raak beeld van

het afbrokkelende communisme en de verleidingen van het kapitalistische
Westen. “De Cubanen willen niet worden overspoeld door Amerikaanse
toeristen. Maar kunnen ze die vloedgolf wel tegenhouden?”

ANNELIES LAPERRE

Onze recensenten
delen elke dag

sterren uit aan de
nieuwste boeken,

films, muziek en
voorstellingen.

kleinsten amusant 
maken. Zoals de gordij
nen die vanzelf dicht
gaan wanneer Bosmans 
de trapeze wil bestijgen. 
Nochtans is Foetshie 
geen plat poppenspel. 
Ook volwassenen zullen 
Foetshie weten te appre
ciëren. Sommige beel
den, zoals die van het 
autootje dat door een 
nachtelijk landschap 
rijdt, zijn tafereeltjes van 
zo’n zuivere esthetiek 
dat ze op het netvlies ge
brand blijven staan. Ook 
de onderwaterscènes, 
waarvoor een doek en 
het juiste licht genoeg 
zijn om je op volle zee te 
wanen, zijn indrukwek
kend. 

Maar waar gaat het 
naartoe? Wil Froefroe de 
kaart van het circus 
trekken? Of toch die van 
het filmische, beeldende 
theater? Kinderen hoe
ven die vraag niet aan 
het hart te laten komen. 
Voor hen is Foetshie ge
woon een leuk uitje, dat 
soms ook wat stout durft 
te zijn. Als Mario zijn ei
gen weg wil gaan in 
plaats van die die zijn 
vader hem voorschrijft, 
dan doet hij dat toch ge
woon? Foetshie zal de 
ontluikende rebellie in 
uw kind aanwakkeren. 
Aan u om te kiezen of u 
dat laat gebeuren of niet. 
 (Magali Degrande)

Nooit naar je vader luisteren

T
‘Foetshie’
Theater Froefroe
Toert tot en met 24 april, schoolvoorstellingen tot 17 juni
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BOEKEN
Eindredactrice Annelies Laperre 
bekijkt de wereld graag door een 
lens en is vol bewondering voor 
creatieve geesten. Het doet haar 

wensen dat ze soms geen
last had van het twee
linkerhanden-syndroom.B

F
‘Les Revenants (Rebound)’
Seizoen 2 (8 x 50 min.)
JustBridge, dvd en blu-ray

Serie:HHHHH 
Extra’s: geen

Het was een onverklaar
bare verschijning, vier 
jaar geleden. Niet alleen 
de doden die in Les Reve
nants terugkeerden naar 
hun Franse alpendorp 
naast de stuwdam, maar 
vooral de televisieserie 
zélf. Terwijl de tvfictie 
van onze zuiderburen 
nauwelijks een naam mag 
hebben, was daar plots 
iets dat zonder blozen 
naast het beste uit de 
Verenigde Staten mocht 
staan. Sterker nog: de 
Amerikaanse remake 
werd na één seizoen al 
stopgezet, onder meer om
dat het Franse origineel zo 

populair was.
Na lang wachten is er nu 

een vervolg, dat zich zes 
maanden later afspeelt. 
Het overstroomde dorp is 
zo goed als verlaten, de 
doden verstoppen zich in 
een wijk. Hun bedoelin
gen? Nog steeds onduide
lijk, maar ze azen wel op 
de nog ongeboren baby die 
Adèle (levend) maakte 
met Simon (dood).

Om u meteen gerust te 
stellen: ja, zo goed als alle 
vragen worden ditmaal 
beantwoord. En nee, we 
moeten niet nog eens vier 
jaar wachten op een ver
volg, want het slot is echt 

wel een einde. Hoewel, 
met zombies weet je 
natuurlijk nooit.

Het is opletten met de 
term zombies, want dit is 
óók een serie voor horror
haters. Deze Teruggekeer
den verschillen amper van 
de levenden. Ze praten, ze 
vrijen, kortom: ze maken 
het de levenden vooral op 
een psychologische, niet 
op een kannibalistische 
manier lastig. Het is een 
briljant idee dat met veel 
menselijk gevoel, zonder 
goedkope choc en – zéér 
onFrans – zelfs zonder 
veel blabla wordt uitge
werkt tot het meest creepy 
bovennatuurlijke drama 
dat we ooit zagen. Razend 
knap gefilmd ook, in het 
soort permanente herfst
schemer waar ook The 
Leftovers zijn voordeel 
mee doet. Een parel.
 (Tim De Cock)

Met zombies weet 
je natuurlijk nooit
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Carl De Keyzer legt een land in verandering vast in ‘Cuba la Lucha’

Gevangen 
tussen 

verleden en 
toekomst



DINSDAG 5 APRIL 2016 VRIJE TIJD 21
HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk

Enkele mannen houden in hun living een
bokstraining. Aan de muur hangen foto’s

van Che Guevara en Fidel Castro. Ze
vormen een scherp contrast met de man

die in een FBI-shirt de training volgt.
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Als een van de wei
nige Belgische leden 
van het gerenom
meerde internatio
nale fotoagentschap 
Magnum een nieuw 
fotoboek uitbrengt, zijn de ver
wachtingen meteen hooggespan
nen. Wat de kwaliteit van het foto
grafisch materiaal betreft, werden 
die meer dan ingelost. De Keyzer 
schotelt ons echte pareltjes voor 
en schetst een krachtig beeld van 
een eiland dat tussen twee werel
den hangt. Met één voet staan de 
Cubanen in een socialistisch ver
leden – dat ten dode opgeschreven 
lijkt – maar hun blik is gericht op 
de toekomst en alle nieuwe 
onzekerheden die die meebrengt. 
Zullen ze hun eigenheid kunnen 
behouden of gaan ze plat op de 
buik voor het kapitalisme en het 
massatoerisme? De toekomst zal 
het uitwijzen.

De uitgave van het fotoboek stelt
teleur. De beelden van De Keyzer 
bekijk je het best op groot for
maat, zoals op de tentoonstelling. 
Details spelen een essentiële rol. 
Juist daarom is moeilijk te begrij
pen waarom niet geopteerd werd 
voor een zogenaamd layflat foto
boek, waarbij de pagina’s één vlak 
vormen als je het boek opent. Nu 
verdwijnt een aanzienlijk deel van 
de foto in de vouw van het boek. 
Doodzonde. (asl)

Fotografisch pareltje 

B
‘Cuba la Lucha’
Carl De Keyzer
Lannoo, 176 blz.
Fototentoonstelling nog te bezoeken 
tot 15 mei: ww.robertopologallery.com

Boek: HHHHH
Expo: HHHHH

FILM
Tim De Cock ziet zijn films het liefst 
in een donkere cinema, maar is als 
laatavondwerker al meer dan twintig 
jaar veroordeeld tot uitgesteld kijken 

bij daglicht. Als troost
recenseert hij ze, al van
in de tijd van de
bibberende VHS-tapes.

F

€ 24 
+ gratis verzending

vanaf

www.nieuwsbladshop.be

TICKETS PHANTASIALAND

Tickets volwassenen: € 31, elders € 45
Tickets kinderen: € 24, elders € 29
Tickets senioren: € 29

Hele seizoen geldig t.e.m. 1/11/2016. 

Het perfecte familie-uitje! 
In Phantasialand - nabij Keulen - beleeft de hele familie attractiepret en 
phantastische shows van wereldklasse! Ontdek Chiapas, de steilste 
wildwaterbaan ter wereld en scheer door Afrika in de bekroonde 
achtbaan Black Mamba. De allerkleinsten kunnen hun fantasie de vrije 
loop laten in de vele kinderattracties in het wondermooie Wuze Town.

•	 6 themawerelden

•	 40 attracties

•	 wervelende shows
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