
• DE MORGENZATERDAG 13 OKTOBER 2012

KIM

ZoekennaarSpriteZero
Niemanddiehet inzijnhoofdhaaltomer toetersenbellenvoor
boven tehalen,maardezemaandbestaatdecddertig jaar.Veel
reden tot vieren is eruiteraardniet,wantergaatgeendagvoorbij
zonderdat erergenseenervaringsdeskundigeopstaatdiehetding
opstervennadoodverklaart.Eénvanhen isHansBreukhoven,
hogepiefbij FreeRecordShop,diehet succesvanzijn imperium
nochtansvooreenbelangrijkdeel aandeverkoopvandat schijfje
tedankenheeft.
Akkoord:decijfers zijnwatzezijn, endiegevenaandathet –net
zoalsbij alles,naarhet schijnt –vroegerbeterwas.Nietteminwis-
selener inde300winkelsdieBreukhovenonderzijnvleugels
heeft jaarlijksnogsteedseenkleine tienmiljoenstuksvaneige-
naar.Dat isweliswaar60procentminderdanvijf jaargeleden,
maarhet lijktme tochruimvoldoendeomerdeneusniet voorop
tehalen.Vooralomdatallegroteketenshunaanbodzodanigver-
schralendat zeervandaag ternauwernooddevolledige top-40op
voorraadhebben.Zoals je inelk tankstationwelCoca-Colakan
kopen,maarmeestal tevergeefsnaarSpriteZerozoekt.
Afgelopenweekendheb ik de proef op de somgenomen.De

volledige discografie vanTheCure ofDavid Bowie bleek in de
wereldstadAntwerpennergens verkrijgbaar.Hetwas behel-
penmet zo’nGreatestHitswaar altijd net één cruciaal num-
mer op ontbreekt. Eveneens tevergeefs gezocht naar klassieke
titels vanLouReed, RageAgainst TheMachine, VanMorrison
enTheClash. Nochtans ook geen van allen actswiens publiek

bandeloos aanhet downloaden
gaat. Enzokomenwealsvanzelf
bij dekipenhet eiuit.Dewinkels
dunnenhunaanboduitomdater
niet genoegklantenoverdevloer
komen.Deklantenblijvenweg
omdathetaanbod totanorecti-
schedimensies is afgeslankt.Dat
komjeop iTunesniet tegen.U
hoortmeniet zeggendat cd’s als
een toonbeeldvanesthetiekgel-
denmaargekgenoegben iker in
de loopder jaren tochaan
gehechtgeraakt.Hetdoetmewat
datdiedingenstrakswellichtdefi-
nitiefnaardegeschiedenisboek-

jeswordenverbannen.Zouhetooit zoverkomendatookdecom-
pactdiscweereencomebackmaakt? Ikwedvanniet.Dereden is
simpel: eenplaatals verzamelingnummers ineenvolgordewaar
deartiest zichgedurendewekeneenberoerteoverheeft getobd,
verdwijnt.Vandaagheb jeeengeneratiediealleennognaar losse
liedjes luistert.Dehits vanderadio, samengebald tot eenplaylist
opSpotify.Zewillenwel ‘I’mABird’hebben,maarderest vanThe
OrdinaryLifeOfMarcoZblijft links liggen.Alsof jeweldeogen
uitdeMonaLisaknipt,maarderest vanhet schilderij alsballast
beschouwt. Zelf vind ikhetwel interessantomnietalleende
details vanhetgeheel te zien,maarookhetgeheel vandedetails.
Zoben ik er inhet verledenvaakachtergekomendatdehitswel-
iswaardemakkelijkst verteerbarenummers zijn,maarniet
altijddebeste. Bovendienopeencdkregen songsde tijdomte
groeien, enbleekhetnummerdat je in eerste instantiewat ver-
veeld skipte achterafnethet beste vanallemaal. Ookdat komje
op iTunesniet tegen. Ikhoopdus stiekemdatde cd tocheen
tijdjemeegaat. Endat erover tien jaarnogechte, tastbarewin-
kels bestaanwaar jedie gewoonkankopen.Hethoeft niet eens
eenFreeRecordShopvanmijnheerBreukhoven te zijn. Ik zorg
zelfwel voorde toeters enbellen.
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In Antwerpen
bleek nergens de
volledige
discografie van
The Cure of
David Bowie
verkrijgbaar

Vrijdagmiddag, hetwater stroomt
uit de lucht. “Wacht”, zegt PeterDe
Bruyne, enhij diept eenboekop

uit zijn rugzak.Reizen zonder John van
GeertMak.DeomslagheeftDeBruyne
eraf gehaald, de ondertitel is intact: ‘Op
zoeknaarAmerika’. “Naar dit boekheb ik
drie jaar uitgekeken.”Vlugbladert de
Brugse fotograaf naar pagina 32. Zachtjes
stuwthijMakswoordenhetBrusselse
luchtruim in. “Het eerstewatmede vol-
gendeochtendopviel,washet licht. Voor
onsuit het altijdwat neveligeNederland
is datmerkwaardige glasheldere
Californische licht eenwonder. Ik kon er
niet genoeg vankrijgen.”
Klinkt herkenbaar voorDeBruyne.

Het licht dat inAmerikadagelijks uit de
lucht komt vallen, zie je inBelgiëmis-
schien zes keer per jaar, zegt hij.
MuzikantDaanStuyven, recht tegenover
DeBruyne gezeten, knikt, ennoemthet
Amerikaanse licht fenomenaal. Cinema
gewoon.
Aanleiding vanhet dubbelgesprek is

American Icons: in het
Concertgebouwcafé inBrugge toontDe
Bruyne vrijdag zijnAmerika-foto’s,
simultaan zingt Stuyven ‘American stan-
dards’. VanHankWilliams tot Johnny
Cash.Of ‘IDon’tWannaPlayHouse’ van
PatsyCline. Redneckmuziekmet interes-
sante teksten, volgens Stuyven.
Ook interessant, intrigerend zelfs, zijnDe
Bruynes foto’s. Titels geeft hij ze niet,
bewust. DeBruyne onderscheidt zich
vooral door zijn onscherpe focus en fel
coloriet. Sprookjesachtig en beklem-
mend tegelijk. Stuyven is al langer fan, en

wil nu een auditieve vertaling vande
foto’s brengen.Hij vindt het een schone
demarche vanDeBruyne omdingen zo te
abstraheren.
“Demeeste fotografen interpreteren

zelf, jij laat heel veel open voor interpre-
tatie en suggestie. Op eenheel vreemde
manier zijn jouw foto’s bijna een ver-
heerlijking vanhet onderwerp, en tege-
lijk krijg je als kijker heel hardhet gevoel
dat het omvage herinneringen gaat.”
“Dat isheel leukomtehoren”, reageert

DeBruyne. “Vroeger fotografeerde ik
haarscherp,maar ikhadniethet gevoel
dat ikde sfeer juistweergaf.Nuben ik
teruggegaannaarde iconenendecliché-
beeldendie iedereenoverAmerikaheeft:
depick-up, de cowboy, deminer.Maar
danzeer flou,met ruisweergegeven,
omdat ikopdiemanierde essentie over-
hou.Eigenlijk ishetuitvergrotenostalgie.”
In veel lijkenStuyvenenDeBruyne

tegenpolen, ééndinghebbenzealvast
gemeen: eenongebreidelde fascinatie
voordeVerenigdeStatenvanAmerika.
Eenaantal jarengeleden raaktenze inde
KVSaandepraat overAmerika, snel
bleekdat zeheelwat raakpuntenhadden.
GusVanSant, JohnnyCash, PaulThomas
Anderson, JimJarmusch,WimWenders.
En toenDeBruyneStuyvenophethoofd-
podiumvanRockWerchter ‘Girls on
Film’hoorde spelen,wisthij dat ze samen
“iets rondAmerika”moestendoen.
Stuyven: “Als ik door Californië rij,

denk ik altijd ‘Wow, dit is het absolute
paradijs. Alleen jammer dat het door
Amerikanenbevolktwordt.’ Het land-
schap ende ruimte geven je een enorm
gevoel van vrijheid,maar er lijkt een
onwerkelijke filter op te zitten. Dat con-
trastmaakt ook dat ik er nooit zou kun-
nenwonen. Ik denk dat ik na eenmaand
al in de bak zou vliegen (lacht). Ik voelme
inAmerika een stukminder vrij danhier.
Alles heeft een prijs, een achterzijde. Ik
sta daar heel paranoïde tegenover. Op
het eerste gezichtmag je alles,maar je
voelt ook dat je op elkmoment onredelijk
gefuckt kuntwordendoor eenderwie.
Tijdens een vanmijn eerste reizennaar
NewYorkhuurde ik een fiets omde stad
te verkennen.Na een tijdje had ik dorst,
en dus kocht ik een pint. Ikwas dewinkel
nogniet helemaal uit of er stond al een
agent voormijn neus. ‘Jeweet toch dat je

Wazig Amerika
volgens Daan
en De Bruyne

‘Als ikdoor
Californiërij, denk
ikaltijd ‘Wow,dit
ishetabsolute
paradijs.Alleen
jammerdathet
doorAmerikanen
bevolktwordt’
DAAN STUYVEN
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Conrad is nieuwe
‘Asterix’-tekenaar

De FransmanDidier Conrad (53)
wordt de nieuwe tekenaar van
Asterix. Dat is bevestigd door de teke-
naar van het eerste uur, Alberto
Uderzo. In het voorjaar van 2013 ligt
Conrads album, oftewelAsterix num-
mer 35, in de Europesewinkels.
Volgens de Franse uitgeverij Hachette
isAsterixwereldwijd de beste ver-

kochte Europese
stripreeks, er zouden tot nu toe
zo’n 350miljoen exemplaren
van verkocht zijn. Opvallend is
dat Conrad de eerste door
Uderzo gekozen opvolger,

FrédéricMebarki,
opvolgt zonder dat
die iets kon verwe-
zenlijken. Naar ver-
luidt vondMebarki de
druk en de verwachtin-

gen ondraaglijk. Conrad is
geen onbekende in de
stripscene. Hij is de teke-
naar vanDe onnoemba-
ren,Donito,Kid Lucky en
een album van de neven-
reeks vanRobbedoes en
Kwabbernoot. (GDW)

TomHanks debu-
teert op Broadway

TomHanksmaakt in het voorjaar zijn
debuut op Broadway in NewYork. De
Amerikaanse acteur zal een journalist
spelen in Lucky Guy, een nieuw stuk
vanNora Ephron. Hanks en Ephron
werkten al samen aan films als
Sleepless in Seattle (1993) en You've Got
Mail (1998). Ephron overleed in juni
aan de gevolgen van leukemie. Lucky
Guy gaat in april 2013 in première en
is gebaseerd op eenwaargebeurd ver-
haal. JournalistMikeMcAlary brengt

verslag uit van politie-
schandalen in het door
misdaad verloederde
NewYork van de jaren
80.McAlarywon in
2008 de Pulitzer Prize
maar stierf enkele
maanden later, op41-
jarige leeftijd, aande

gevolgenvankanker. (DM)

Romy Schneidermag
nietmeer roken op film-
affiche

Curator Daniela Sannwald van de nu
in het Gentse Caermersklooster neer-
gestreken Romy Schneider-expo is
niet te spreken over de expo-affiche,
waarbij een sigaret uit de hand van
Romy Schneiderwerd gewist. “Romy
Schneider rookte veel, ze dronk en
gebruiktemedicijnen”, verduidelijkt
Daniela Sannwald. “Die sigaret is

Het licht in Californië. Gus Van Sant.
Pannenkoeken en ei bij het ontbijt. Ziedaar
de gedeelde voorkeuren van muzikant Daan
Stuyven en fotograaf Peter De Bruyne. Allebei
zijn ze betoverd door Amerika. En bedroefd
voor de tijd die nog komt. ‘Amerika is gebeurd:
dat was de twintigste eeuw en daar ligt
de toekomst niet.’ Lander Deweer

‘Ikben
teruggegaannaar
de iconenen
declichébeelden:
depick-up,
decowboy.
Maardanzeer
flou,metruis
weergegeven’
PETER DE BRUYNE

hier nietmagdrinken opde openbare
weg’, zei die nogal hevig. ‘En dat het sys-
teem je in de gatenhoudt?’Heelweird.”
DeBruyne: “Dat gevoel heb ik ook bij

NewYork. Zogezegd een open en voor-
uitstrevende stad,maar ik voel er vooral
een enormebeperking van regeltjes.
Heel dubbel.”
Stuyven: “De tweedekeerdat iknaar

Amerikaging,werd ikopde luchthaven
vanZaventemplotselingaangesproken
dooreenmanvanDeltaAirlinesdiede
passagierswouscreenen. ‘Youknowyou
aremarkedredonour list’, zeidie zomaar
tegenmij. ‘Thecompanydoesn’t like you.’
Enhij liepdoor, zonderverdereuitleg.
Vreemd. Ikword lieveraandebasis
bedreigd,dankun jenogdromen,maarbij
Amerikavoel jealtijddedreigingdat ze je
vanbovengaanpakken.Anderzijdswerkt
zo’nverwrongencultuurnatuurlijkook
weleenmooie tegencultuur indehand.
DaarzijndeAmerikanendanwelweer
heel goed in: creatief zijnmet rebellie.”
DeBruyne: “InhetdorpjeBluff, opde

grensvanUtahenArizona, zag ikeenmooi
voorbeeldvanhunondernemingszin.De
320 inwonersvreesdendatde laatsteboer-
derij zouwordenopgekochtdooreenpro-
jectontwikkelaar, zameldenzelf 2,4mil-
joendollar inomhet terrein tekopenen
verkochtenhetvoor200.000dollaraaneen

jongeboer. ‘Alsweonsmooiuitzichtwillen
behouden,danmoetenwevooronszelf
zorgen.’Datgeefthoop.”

Amerikaans ontbijt
Toch ziet DeBruyne zichzelf nietmeteen
richtingVS emigreren, tenzijmisschien
naar Portland (“de boekenwinkels zijn er
fantastisch”), veeleer houdt hij het op af
en aan reizen. Eén keer per jaar, als een
traagmaar vast getijde.Met voorkeur
voor dewestelijke statenCalifornië en
Arizona. En elke keer als hij terug is,
heeft hij dubbel zoveel energie en

enthousiasmeomopnieuwaande slag te
gaan.Want: de dynamiek die je daar
voelt, werkt zeer aanstekelijk. DeBruyne:
“‘Yes, we can’ zit daar gewoonoveral.”
Verwondering.Meteen ook de bron van
alle betovering.
Stuyven: “De avonturen vanPa

Pinkelman! Een kinderboekje overmen-
sen die in een lift zitten, de lift die door
het dak schiet, door de ruimte vliegt en
midden inNewYork landt. Dat zag er
fantastisch uit, als zevenjarige in het bos
had ikmeteen een echte obsessie voor
die grote stad. Daarnaheb ik een tijdlang
alleenmaar tekeningen van stadszichten

gemaakt,met hele rijenwolkenkrabbers
en grote gebouwen en ingekleurde gor-
dijntjes.”
DeBruyne: “Ende eerste keer dat je

zelf inAmerika kwam, hoewas dat?”
Stuyven: “Geweldig. Datmoetmet

DeadManRay geweest zijn, toenwe in
ChicagoCago (in 2002 verschenen album,
LDW) zijn gaan opnemen. In dewinter,
want er lag zeker vijftig centimeter
sneeuw. Ik had enormveel goesting om
erin te vliegen. ’s Nachts trok ik er dus op
uit omvolledig ‘lost’ te geraken in zo’n
grote stad.Wat niet altijd even slimwas;
gelukkig ben ikmeestal op de juiste

freaks gebotst. Behoorlijk avontuurlijk.
Maar ik hadwel de hele tijd zin omuit
het decor te stappen, of omeen schaar te
pakken en in de gevels te knippen om te
zienwat er allemaal achter zat.”
DeBruyne: “VoormijwasBreakfast in

America van Supertrampde eerste prik-
kel. Als tienjarige zat ik constant naar die
platenhoes te kijken, en verlangde ik kei-
hardnaar zo’n typischAmerikaans ont-
bijt.Maarmijn eerste dag inAmerika
was teleurstellend. Ik stapte uit demetro
inNewYork en kende alles al. De stads-
zichtenhad ik al gezien in allerleimedia.
Gelukkig had een vriendmedaarvoor
gewaarschuwd.De volgendemorgen
was ik dolenthousiast enwas het
American breakfastnogbeter dan ikme
had voorgesteld.”

Pest en cholera
Stuyven enDeBruyneweidenuit.
RichtingBobDylan en zijn ‘Boots of
Spanish Leather’. DeAmerikaanse
cinema vande jaren vijftig en zeventig,
en de architectuur vande jaren dertig.
Richting toekomst, ook.Weinig glori-
euze voorspellingen, hieromtrent.Want
ook dat isAmerican Icons: bitterzoete
captatie van deAmerikaanse teloorgang.
Stuyven: “Republikein ofDemocraat:

hetmaakt eigenlijk niet veel uit, het is
pest en cholera.Wij Europeanenhebben
deneiging om te denken ‘tuurlijk een
Democraat’,maar in de praktijk kunnen
deDemocratenniets doen. In het
Congres krijgt Obamade dingen er toch
niet door, en hij ismet handen en voeten
gebonden aan allerlei lobby’s. Akkoord,
hij ismet een zware erfenis begonnen en
vier jaar is niet veel,maar intussen zitten
zewel nog altijd in Irak, en is het
Palestina-probleemnog altijd niet opge-
lost. Amerika blijft Amerika, en ik zie
niet snel eenwonder gebeuren.”
DeBruyne: “Toen ik twintig jaar gele-

den voor het eerst inNewYork kwam,
vond ik dat een zeer bruisende, artistieke
stad.Maar de laatste keer had ik er echt
genoeg van.Alleswordt gekanaliseerd
voor het geld, op iedere hoek zie je een
Starbucks, je voelt in alles dat hetwinst-
bejag regeert. Je hebt niet langer het idee
dat je buiten de lijntjes kunt kleuren.”
Stuyven: “Dehuidige situatie stemt tot

weinig optimisme, vind ik. Ik hebniet het
gevoel dat deAmerikanen zichzelf gaan
heruitvinden, ik heb er eenheel hard
‘end of an era’-gevoel bij. Amerika is
gebeurd, datwas de twintigste eeuwen
daar ligt de toekomst niet. Demaat-
schappij zakt ineen, het continent heeft
zichzelf omzeep geholpen. Volgensmij
is Amerika bijna gedoemdom te verdwij-
nen, net zoals in hun retrofuturistische
films of zelfs zoals inDeApenplaneet,
met het vernieldeVrijheidsbeeld nognet
bovenhet zanduit.”
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essentieel om te typeren hoe zewas.
Rokenwas geenmisdaad,maarweg-
halen van de sigaret uit het beeldwel.”
Filmfestival-directeur Patrick
Duynslaegher betwist dat het om cen-
suur gaat. “Het originele beeld staat op
onzewebsite en in de expositie.”
(BELGA)

‘Millennium’-stripreeks
inmaart 2013 in dewinkel

Het eerste deel van stripreeks rondde
Millennium-trilogie ligt inmaart 2013 in
de rekken. Vande drie boekenMannen
die vrouwenhaten,De vrouwdiemet
vuur speelde enGerechtigheid vande
Zweedse auteur Stieg Larssonwerden
wereldwijd almeer dan 50miljoen
exemplaren verkocht. De strip vande
bestsellerreeks zal uit zes delen
bestaan. Er komen twee stripalbums
per romanaan een ritme van twee per
jaar. (DM)

‘Snoopy’-film in demaak

Dewereldberoemde striphond Snoopy
en zijn baasje Charlie Brownmogen
zich opmaken voor een glorieuze come-
back. Ter gelegenheid vande 65ste ver-
jaardag vande comicreeksPeanuts is er
een animatiefilm in demaak, zo kon-
digt filmstudio 20thCentury Fox aan.
De film is pas voorzien voor 2015.
Auteur Charles Schulz is al overleden,
maar zijn zoonCraig en kleinzoon
Bryanhebbenmeegewerkt aanhet

filmscript. Regisseur SteveMartino (Ice
Age) staat in voor de verfilming. De
stop-comic Peanuts liep vanaf 1950
gedurende vijftig jaar, en bereikte op
zijn hoogtepunt 355miljoen lezers via
2.600 kranten in 75 landen. (BE)

Duitse prijs voor
choreografeMeg Stuart

De ‘AkademiederKünste’ inBerlijn reikt
haar jaarlijkseKonrad-Wolf-Preisnuit-
gereikt aanchoreografeendanseresMeg
Stuart. Deprijswordtgegeven
aaneenkunstenaardieeen
uitmuntendebijdrageheeft
geleverdaandepodium-,
film-ofmediakunsten.De
prijsuitreikingvindtplaats
op 18november inBerlijn
enbeloontMegStuartmet
5.000euro. Tergelegen-
heidvandeprijsuitreiking
brengtMegStuart samenmet

livemuzikantBrendanDoughertyhaar
soloSignsofAffections (2010).Meg
Stuart (47) is eenAmerikaansechoreo-
grafeendanseres. In 1994richtte zehaar
eigengezelschap,DamagedGoods, open
maaktevanBrusselhaarartistiekeuit-
valsbasis. (BE)

Franse Yéyé-zanger
Frank Alamooverleden

Devroegere Fransepopster Frank
Alamo is overleden.Demet zoge-

naamdeYéyé-songsbekend
geworden zanger overleed
donderdag inParijs opde
vooravondvan zijn 71ste
verjaardag. Een van
Alamo's grootste succes-
sen inde jaren zestigwas
‘Bicheohmabiche’, een
Franstalige cover vande
beroemdeSearchers-song

‘Sweets forMySweet’. (BELGA)

‘MoYan ishet
voorbeeldvan
eenChinese
kunstenaardie
zichperfectweet
aantepassenaan
het systeem’
OOK VRT-
JOURNALIST
TOM VAN DE WEGHE
HEEFT BEDENKINGEN
BIJ DE WINNAAR VAN
DE NOBELPRIJS VOOR
DE LITERATUUR

● Peter De Bruyne enDaan Stuyven: fotograaf enmuzikant vinden elkaar in hun fascinatie voor de States. ©WOUTER VAN VOOREN

●Amerika door de lens van Peter De Bruyne: een portie uitvergrote nostalgie. ©WOUTER VAN VOOREN

De expo American Icons loopt in
het Concertgebouw in Brugge,
ter opening speelt Daan op vrijdag
19 oktober een soloconcert met
American standards.


