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EXPO

lUC dOndEYnE
Het valt niet te ontkennen dat het
oeuvre van de Belgische schilder
Luc Dondeyne fotografisch aan-
doet. Maar er gaat tegelijk een sterk
impressionistisch gevoel voor melan-
cholie en narratieve intensiteit van
uit, die het fotografische aspect over-
stijgt. In het pas verschenen boek
Distances gaan drie auteurs dieper
in op het werk van Dondeyne: Oscar
van den Boogaard laat er zijn literaire

pen op los, Thibaut Verhoeven plaats
het in een kunsthistorische con-
text en Sven Vanderstichelen heeft
oog voor de evolutie van zijn oeuvre.
Gelijk drie goede redenen om er nog
eens een tentoonstelling aan op te
hangen.

Hetboek‘Distances’is nuuit.Deexpo loopt

van3/2 tot 17/3 ingalerieTransit,Mechelen.

transit.be

CONCERT

HipHOpsEnsatiE
KEndRiCK laMaR
Volgens de muzieksite Pitchfork maakte
de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar
met Good Kid, M.A.A.D City het beste
album van 2012. Time zette de plaat op
twee, The New York Times bedacht het
album met een vierde plaats en de Britse
krant The Guardian hield het op vijf. Om
maar te zeggen dat het zo goed als zeker de
geschiedenisboeken ingaat. Lamar tekende
voor een even ingenieuze als treffende con-
ceptplaat waarop hij vertelt over zijn jeugd
in Compton, een van de gevaarlijkste wij-
ken van Los Angeles. Good Kid, M.A.A.D
City werd door de LA Times een ‘empa-
thisch meesterwerk’ genoemd, terwijl The
Observer liet noteren dat er vorig jaar geen
‘belangrijker hiphopalbum is gemaakt’.

Op3/2 inAB,Brussel. abconcerts.be

OPERA

naBUCCO
Een mens wordt maar één keer 200 jaar, dus had de Vlaamse Opera geen andere keuze dan Nabucco van
Giuseppe Verdi op de agenda te zetten - ‘een werk dat beroemd is vanwege zijn baanbrekende koorpartijen,
dramatiek en uitdagende solistenpartijen, maar tegelijk wordt gevreesd omdat het zich zo moeilijk laat ver-
talen naar een spannende theatrale ervaring op scène’. Geef toe: een schoolvoorbeeld van wervende communi-
catie kun je dit niet noemen. Al zal de komendeweken ongetwijfeld blijken dat de gereputeerde Britse regisseur
Daniel Slater een briljante suspensetolk is ‘die het verhaal van onderdrukking en geloof bovendien tegen de
achtergrond van de huidige economische crisis plaatst’.Met de dramatiek zit het alvast weer goed.

Van7/2 tot21/2 indeVlaamseOpera,Antwerpenenvan 1/3 tot9/3 indeVlaamseOpera,Gent.vlaamseopera.be
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