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Dirk Hendrikx, de onbekendste topacteur
van België, schittert in ‘Drift’ >> 6-7
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egisseur Benny Vandendriessche heeft
naar eigen zeggen een belevingsfilm ge-
maakt. “Je moet niet begrijpen wat je
ziet om er in mee te gaan.” En dat is
voor een groot deel te danken aan Dirk
Hendrikx. Hij heeft een lijf dat hij tot in
de kleinste vezel beheerst en toetakelt
en er is ook die sprekende kop, die geen
woorden nodig heeft om veel te zeggen.
Zelden zo’n intrigerende figuur gezien
in een Vlaamse film.
Het klinktmisschien allemaalwat

zwaar,maar dat is het niet.Wanneer bij
het personage vanHendrikx de stoppen
gaandoorslaan, zie je een gek bezig
wiens dadenniet alleen intriest zijn,
maar ook ongewild grappig.Het is een
verhaal van een koppel veertigers. De
vrouwblijkt ziek te zijn en samen trekken
ze naarRoemeniëwaar zij in alle rustwil
sterven. Plots is hij alleen. In een ver land
waar alleen de vele straathondenmet
hem lijkenmee te voelen. Deman zwerft
doorheende desolate landschappen van
een filmdie qua vorm, ritme en sfeer
uniek is.
Acteur en coauteurDirkHendrikx

(48) is een kunstenaar die al jaren op
zoek is naar de primitieve puurheid die in
onze samenleving verloren is geraakt. In
Driftheeft hij zijn personage in ieder
geval tot de essentie herleid. Soms steekt
hij letterlijk zijn kop in de grond.
Vanmiserie?Of om te voelen dat hij
nog leeft?

Sjamaan
Van iemanddie zo’n verpletterende
indrukmaakt en al nietmeer vande jong-
sten is, vraag je je afwaaromwehemniet
kennen. “Ik ben altijdmetmijn lichaam
bezig geweest enmeestal had ik een
zwarte doek overmijn hoofd. Ik heb
bewegingstheater gestudeerd aanhet
EtienneDecroux-instituut in Parijs, waar
ikmijn lichaamals vertelinstrument heb
leren gebruiken. Ik ben altijdmet fysieke
expressie bezig geweest. Ik heb altijd het
zuivere, de essentie trachten te vinden.
Dat heeft temakenmet de broer die ik
dertig jaar geledenheb verloren. Toen
werkte ik nog in de fabriek enheb ik voor
mezelf uitgemaakt dat ikwilde leven
alsof elke dagmijn laatstewas.
“Ik heb de slechte gewoonte om te ver-

dwijnen als ik ophet punt sta omdoor te
breken. Zoheb ik lange tijd deel uitge-
maakt van een eigen gezelschap,
Maquette,metMatthewStokes,waarmee
weover de helewereld dansvoorstellin-

gen enperformances deden.Wehebben
zelfs ooit een filmgemaakt,Adrift on the
Remains of aGrandPiano.Maar nameer
dan tien jaar is dat gezelschap gesplit. Ik
had alles gegeven en ik konnietmeer ver-
der. Ikmoest eruit. Ik ben toen in het
gezelschap van een sjamaandoor de jun-
gle vanEcuador gaan trekken, omer per-

formances te doen. Terughier richtte ik
een ander gezelschap op,maar toen dat
vande grondbegon te komen, ging de
producent ermet al het geld vandoor en
was ik failliet.Mijn vrouw, die half
Boliviaans is, zei: ‘Dirk, latenwenaar
Bolivië gaan.’ Ik hebmedaarmet allerlei
projecten beziggehouden,maar ik voelde
al snel dat ik daar altijd een gringo zou
blijven. Dus ben ik nog eens teruggekeerd
enhet bleek hier al evenmoeilijk om iets
op te bouwen.
“Ik heb toen een voorstelling gemaakt,

zonder subsidie en zonder decor,waarin
ikzelfmet eenmatras te zienwas. En ik
heb er dewereldmee rondgereisd.Maar
daar overleef je niet van. Intussenhad ik
een dossier gemaakt omeen eigen film te
draaien en ik liet dat ook aanmensen
lezen,maar ik kreeg voortdurend
dezelfde reactie: ‘Dirk, heel interessant,
maar ik snap er niets van.’ Benny bleek
mijn redding. Toen ikmet hemover het
project sprak,wilde hijmeedoen.Maar
op één voorwaarde. Hij zei: ‘Danwordt
het ons project, vanwij tweeën samen.’ Ik

hou vanmensendieme voorbijsteken.
Zonder Bennyhadde filmnooit bestaan.”

Mooiste trip ooit
“Ik vonddatwe een structuur nodig had-
den.Maar Benny vonddatwe gewoon
moesten beginnen filmen.Hij zei: ‘Dirk,
ik volg je. Ik zal de cameraman zeggen
waar de cameramoet staan enwat hij
moet doen en jij gaat je gang.’ En zo zijn
webegonnen: als ik iets voelde, deed ik
mijn improvisatie. Zo kreeg het verhaal
langzaamaanook vorm.Wewildenniet
in de klassieke structuren vervallen.
Bennyheeft er een fictiefilm van
gemaakt. Sommigen zullen het allemaal
nog te abstract vinden,maar Bennyheeft
een flow, een structuur in de beelden
gestopt, hij heeft er een tijdsopbouw in
verwerkt enhij heeftmijn lichaamopde
juistemanier gebruikt.
“In eenheel vroeg stadiumook vond

Benny dat zijn hondmemoest vergezel-
len.Maar die hond stierf een paarmaan-
den voorwe zoudenbeginnen filmen.

Als Dirk Hendrikx zich al die jaren had toegelegd
op film, dan zouden we zijn naam in één adem
vernoemenmet die van Jan Decleir en Matthias
Schoenaerts. Eigenlijk hebben we nog nooit een
Belgische acteur dieper zien gaan dan Hendrikx
in Drift. Kurt Vandemaele

‘Alles is een grap, maar

‘Inbepaalde
culturenheeft
dansennogeen
betekenis.Maarbij
ons isdansenzoals
gewichtheffen:
bewegingzonder
inhoud’

Acteur en kunstenaar Dirk Hendrikx schittert zonder woorden

�DirkHendrikx speelt eenman diemet zijn doodzieke vrouwnaar Roemenië trekt, waar zij wil sterven. Plots is hij alleen en slaan bij hemde stoppen door. Alleen



M • 7DE MORGEN • WOENSDAG 16 APRIL 2014

HetBrussels International
Fantastic FilmFestival
(BIFFF) ismomenteel aan
zijn 32ste editie toe enheeft
inmiddels eengroot en loyaal
publiekopgebouwd.Maar
het is ookeenzeerkritisch
én luidruchtigpubliek.

JAN TEMMERMAN

HetBIFFF is eengerenommeerd fes-
tival voor filmsuit het fantastische,
horror- en thrillergenre enbeschikt
ondertussenover eenwel zeerparti-
ciperendpubliek.Datbegint al bij
het filmpjedat als visueel logovóór
elke vertoninggeprojecteerdwordt
enwaarbij een sinistere stem laat
weten: “I’mback!”Massale reactie:
“Nousaussi!”
Departicipatiebegint alwanneer

er een filmploegwordt voorgesteld.
Hunaanwezigheidwordt luidkeels
geapprecieerdenerwordt aandach-
tig geluisterdnaarhunuitleg.Maar
danvolgthet: “Une chanson!Een
lied!”Enzokanhet gebeurendat een
beroemde filmster als FrancoNero
een stukjeuit demusicalCamelot ten
gehorebrengt, dat een regisseuruit
Nieuw-ZeelandeenMaoriliedje
zingt of dat eenactrice zowaar een
duet aangaatmetde zaal. “If there’s
something strange in yourneighbor-
hood,whoyougonna call?”Ukent
ongetwijfeldhetdoordehele zaal
gescandeerdeantwoord.

Verveling uitgesloten
Zozijn er inde loopder jarenwel
meer tradities en rituelenontstaan.
Alsdepresentator aankondigt datde
filmdeelneemtaandecompetitie en
datde juryaanwezig is, vraagthij
steevast: “Enwat zeggenwij tegende
jury?”Waaropdezaal inkoor rea-
geertmet eenvrolijk “bonjour jury!”
Toen regisseur JacoVanDormael

bij deopeningsvoorstellinghet lint
kwamdoorknippen, staptehij het
podiumopmetdevraag: “Mais
pourquoi sont ils siméchants?”Het
antwoordniet opzich lietwachten:
“Parce que!”Het is eendialoogdie
ookwel tijdens een filmvertoning
vanuit dedonkere zaal opklinkt.
Depublieksparticipatie stopt

immersniet als de zaal donker
wordt enhet schermoplicht.Of zelfs

nogvóórhet schermoplicht. “Cest
flou!” is ookal zo’nklassieker.Net als
“Laporte!”als eenof anderperso-
nagededeuropen laat staan.Een
dergelijkekreet roept somseen
tegenreactie op: “Ta gueule!”, al dan
niet gevolgddoor eenvermaningom
beleefd teblijven.Waarnaernog
eens “ta gueule, s’il vousplaît”volgt.
Als eenpersonageeen sigaret

opsteekt, lijkt het somsalsof de zaal
eencollectievehoestbui krijgt.
Telkenswanneer eenvollemaan in
beeldkomt, volgt onvermijdelijk een
doormergenbeendringendwol-
vengehuil.Als er toenadering tussen
eenmaneneenvrouwopkomst is,
klinkeneroveral zoengeluidjes. En
als eenvrouwhaarborsten toont,
klinkt ernatuurlijk instemmend
gefluit en is ermeestalwel iemand
diemet gespeelde ernstuitroept:
“Wat eenmooie film!”

Wanneer eenof andermonster aan-
staltenmaaktomaan te vallen,
weerklinktdeopgewondenkreet:
“Aan tafel!” Enals eenpersonage
laathorendathetnet iets vreselijks
gezienheeft, kandeverklaringmet-
eenvolgen: “Datwasde film!”
Is datnietmoordendvoorde

films, zo’nwoeligpubliek?Niet echt,
want alshet verhaal spannend
genoeg is endeaandacht kanvast-
houden, blijft de zaalmuisstil.De
rumoerige reacties zijndusmeestal
een soort graadmeter voorde sterkte
ende impact vande film.
Verveling is sowiesouitgesloten.

Alsde film tegenvalt, kan je jenog
altijd amuserenmetwat er gebeurt
indezaal. InhetFransbestaat daar
trouwenseenmooieuitdrukking
voor: “Le spectacle est dans la salle.”

Brussels International Fantastic
Film Festival, tot zondag 20
april in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel. www.bifff.net

BIFFF: spektakel in de zaal

Een publiek
om op te vreten

ik ben serieus’

Toen zijnwenaarRoemenië getrokken
omeen andere hond te casten. Endatwas
moeilijk.Want aangezienwe in dewinter
en de zomer filmden, zouhetmoeilijk
zijn omdat ene en zelfde dier de hele tijd
achterme aan te laten lopen. Roemenië
heeft een probleemvan zwerfhonden. Er
lopen ermiljoenen in het rond. En zo

kwamBenny ophet idee ommet een
bendehonden tewerken en al die dieren
door elkaar achterme aan te laten lopen.
Endatwerkt.
“Mijn personage spreekt nauwelijks.

In demontage heeft Benny dewoorden
zoveelmogelijk geknipt. Je zietmemet
mijn kop in de grond, of ik loopmet ste-
nen opmijn hoofd of ik hang onderstebo-
ven ergens aan vast. De kijkers geloven
het personage omdat ze zich in hemkun-
nen verplaatsen.Mochtenwe in ons in
dezelfde situatie bevinden als dieman,
zoudenwemisschien ook doenwat hij
doet. Felix VanGroeningen is komenkij-
ken tijdens demontage enhijwas
enthousiast. Hij zei: ‘Ikwas bang omeen
dansfilm te zienmet choreografieën en
zo,maar dat is het helemaal niet.’ En dat
is het ookniet. Het is een film.Met een
verhaal. Dat aangrijpt. En dat deed ons
natuurlijk enormveel plezier. Benny
heeft dat heel goed aangevoeld.
“Sommigemensen vindenme een rare

kwibus, ja.Maar dan zeg ik: ‘Wie is de
zot? Ben ik dat of ben jij dat?We zitten in
eenmaatschappijwaarinwe zoveelmoe-
ten. Durf je je daarvan los te rukken?Wat
wil je doen in je leven?’ Dat vond ik zo
mooi aanhet eind vande film.Al die kin-
deren diemet een steen ophunkop
lopen. Ik krijg daar iedere keer tranen van
inmijn ogen. Iedereenwordt geraakt
door dat beeld.We lopen allemaalmet
stenen op ons hoofd. Tegenwoordig kri-
oelt het van de dansverenigingen. Ze hup-
pelen er, springen en kronkelen,maar
weinigen lijken er zichnog af te vragen
wat zewillen zeggen. In bepaalde cultu-
renhebbendansennog eenbetekenis.
Maar het soort dansen dat je nu vaak ziet

bij ons, heeft geen betekenis. Het iswat
lopen of gewichtheffen in de sporthallen
is: beweging zonder inhoud.
“Maar die steen opdie kop?Dat komt

ergens vandaan.Dat heeft een betekenis.
Na een tripmet die sjamaan in de jungle
vanEcuador belandde ikmetmijn hoofd
opde grond en ikwas door de aarde aan
het reizen, zonder dat ik iets geslikt had.
Datwas demooiste trip die ik ooitmeege-
maakt heb. En toen ben ik ’s anderdaags
gaanproberenmijn kop in de grond te
steken. En sindsdien doe ik dat overal.
Elkemorgen,waar ik ookwakkerword.
It’s all a joke, but I’m very serious.”

Tobias de kijker
“Ik bennietmet ambitie of carrière bezig.
Maar ik ga nuwel een rol spelen in de
nieuwe serie vanKaat Beels enNathalie
Basteyns, demensen vanClan, waar ik de
dorpsgek ben. Ik praatmet demensen via
mijn hond.Maar in feite ben ik niet bezig
met acteren ofwat dan ook. Inmei ga ik
een kunstenfestival organiseren, het
Kunstenfestival desAards. Daar sta ik zelf
helemaal centraal. Ik ben curator vandat
festival,maar ook de clown. Ik bende
clownvanmezelf. Eigenlijk is dat hele fes-
tival een grap,maar ik ben tegelijkertijd
heel serieus. Zo is het leven. Ik ga er de
confrontatie aanmet andere artiesten.
Tegelijkertijdwordt het festival ook opge-
dragen aande grote anoniemekijker, die
hier de naamTobiasmeekrijgt. Er komt
ook een filmvan alle voorstellingen, die
zullen plaatsvidnen inwinkels, cafés en
restaurants. Overal zal ik binnenrollen.
Alsof ik benmeegesleurd door een rivier.
Iedereenwerkt gratismee. Ik heb geen
budget. Behalve 6.000 euro vande
VlaamseGemeenschapscommissie die
menet is toegekend omde vaste kosten te
betalen.
“Creëren en een gezin onderhouden –

ik heb een vrouwen twee zonen – is soms
eenmoeilijke evenwichtsoefening. Ik ga
volgendeweek een reclamespot doen en
dehelemaand juni heb ik gereserveerd
ommeubels temaken.Dat doe ik soms.
Ik bouwookdecors. Allewerkendie ik
maak zijn recyclages. Ik hebmomenteel
drie ateliers. Eenmandiewerk vanme
gezienhad, verschaftmedie ruimtes.Hij
heeft allemachines, lasapparaten en
zagen, voormij gekocht. Enhij zegt: ‘Dirk,
als je ooitwerk nodig hebt,werk je voor
mij of voormensendie ik ken,want je
moetmet jewerk verder kunnen.’ Ik
woon in een achterhuis vanhem. Ik
betaal een bepaalde huursom,maar die
valtmee.Hij zegt: ‘Goedkoper is niet goed
voor jou enniet voormij.’ Hijwil zeggen:
jemoet er ook voor knokken.Dus ikmoet
knokken, ja. Als ik zo’nmeubelmaak
voor iemand, zou ik dat liefst van al voor
niets doen.Daar zou ik betermee kunnen
leven.Alleswat je voor geld doet, is saai.
Maar hetmoet.Wekunnen zonetwel en
net niet overleven.”

Drift loopt vanaf 22 april in de zalen.
www.driftthefilm.com

DirkHendrikx
� werd geboren in 1965

te Hamont-Achel
� woont en werkt in Brussel

als multidisciplinair kunste-
naar (fotografie, sculptuur,
videokunst en perfor-
mance)

� studeerde aan de Ecole du
Mime Corporel de Paris

� richtte in 1989 kunstenaars-
collectief Maquette op,
samen met Matthew Stokes

� maakte in de jaren 90 per-
formances, een kunstboek
en een film (Adrift on the
Remains of a Grand Piano)

� deed in de laatste 15 jaar
performances in Brussel,
Amsterdam, New York,
Tallinn, Riga, Istanbul en
Puerto Rico

‘Alleswat jevoor
gelddoet, is saai.
Maarhetmoet.
Wekunnenzo
netwelennet
nietoverleven’

Drift is een belevingsfilm,
dixit regisseur Benny
Vandendriessche. ‘Jemoet
niet begrijpenwat je ziet
om er inmee te gaan.’ © RV

in de film ‘Drift’

de straathonden lijkenmet hemmee te voelen.© RV

� Extremepublieksparticipatie ophet Brussels International
Fantastic FilmFestival. Ook inde zaal is horrorhumor alom. © EPA

Sinisterestem
ophet scherm:
‘I’mback’ –
Massalereactie:
‘Nousaussi!’


