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van Steve, die op de vraag of het er alle-
maal niet moeilijker op wordt enthou-
siast uitroept:‘Hell no, it gets better! It 
takes longer and it is more fun!’ 
 Echt ontwapenend zijn de opna-
mes van hun repetities. De nummers 
die door oprichter en koorleider Bob 
Cilman worden uitgekozen getui-
gen van zijn scherpe neus voor een 
geslaagde combinatie van lef en ironie 
die van de optredens van Young@
Heart steeds opnieuw een succes 
maakt. I feel good, Stayin’alive, Forever 
Young: het krijgt allemaal een komi-
sche want meerlagige betekenis. Eens 
je hen met zijn allen vrolijk I wanna be 
sedated of Road to nowhere hebt horen 
zingen, kan je nooit nog naar die num-
mers luisteren zonder dit potentieel 
aan pijnlijk-grappige betekenissen te 
horen meeklinken.
 Die mix van broosheid en kracht, 
van pijn en humor, wordt de inzet voor 
een boodschap van warmte en opti-
misme. Daardoor fl irt Walker geregeld 
met ensceneringen die neigen van 
gevoeligheid naar pathos, van moed 
naar romantiek. En dat is jammer, 
want ik kan me niet van de indruk 

ontdoen dat de mooiste scènes in de 
fi lm net deze zijn waarin je tussen de 
regels van de enscenering door (in de 
banale gesprekjes, de stiltes, de twis-
ted humor van de personages) vanzelf 
verhalen en betekenissen ontwaart. 
Walker mag dan wel een Brit zijn, zijn 
fi lm voelt toch vaak Amerikaans en 
over-the-top aan.
 Toch raakt dit verhaal, doorheen 
alle hilariteit en droefenis, fl ashy 
videoclips en leuke muziek, aan iets 
diepers en verborgeners. Wat zo graag 
wordt weggestopt achter een façade 
van reclame, cosmetische chirur-
gie, klinische bejaardentehuizen en 
een consumptie-economie die al je 
dromen binnen handbereik brengt, 
wordt in onopgesmukt daglicht 
getoond: ouderdom, niet als kwalijke 
bijwerking van het leven, maar als 
nakend einde. De ongecensureerde 
aanblik van iemand die dichter bij 
de grens van de dood dan die van het 
leven staat, maakt je tastbaar bewust 
van je eigen sterfelijkheid, van de 
dood als deel van het leven.
 Op het einde van de fi lm sterven 
onverwachts twee leden van de groep. 

Daardoor verliest Fred zijn kompaan 
waarmee hij Fix you van Coldplay zou 
zingen tijdens het grote liveconcert. 
Wanneer hij het nummer uiteindelijk 
solo zingt, krijgt ook deze tekst een 
heel geladen betekenis. Kan je eigen-
lijk wel zingen ‘Lights will guide you home 
/ And ignite your bones / And I will try to fi x 
you’ als de realiteit net heeft bewezen 
dat je haar nooit kan inhalen? Maar 
terwijl je luistert naar Fred, die met 
zijn imposante verschijning kwets-
baar alleen op een stoel op dat grote 
podium zit, met het suizende gepomp 
van de zuurstoffl es die hij overal met 
zich meedraagt onuitwisbaar door-
heen de muziek, voel je vreemd genoeg 
geen wanhoop maar troost: dit leven 
valt misschien niet te fi xen, maar je kan 
het wel met hart en ziel leven.
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i/ii/iii/iiii als artistieke 
verifi catie
een anTwoord op daniëlle 

de reGTs essay eSTheTICa 

VooR Te VeR GeVoRDeRDeN

In Etcetera 112 (juni 2008) stond van 
Daniëlle de Regt het essay Esthetica voor 
te ver gevorderden over de productie i/
ii/iii/iiii van Kris Verdonck. Robrecht 
Vanderbeeken schreef hierop een ant-
woord dat integraal te lezen is op onze 
website www.e-tcetera.be.
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