SON, 10 FEBRUARI 2017

TV Première bij Omroep Brabant
Elders wereldberoemd, Eindhovenaar Dick Verdult in BrabantDoc
Wereldberoemd in Rusland, Japan en Zuid-Amerika. Eindhovenaar Dick Verdult is een
kunstenaar en muzikant die zich onmogelijk in één hokje laat vangen. Hij maakt werk dat
humoristisch en ongrijpbaar is. Omroep Brabant gaat de documentaire van 'Dick Verdult: Het
Is Waar Maar Niet Hier’ in première op tv. Filmmaker Luuk Bouwman (Oss) volgde de
kunstenaar en cult muzikant Dick Verdult en vertelt een prachtig verhaal. Deze documentaire
is te zien op zaterdag 18 februari om 22.00 en 00.00 uur op Omroep Brabant.
De Eindhovense kunstenaar en muzikant Dick Verdult is al decennialang actief. Hij wordt
gezien als outsider en als 'laatste dadaïst' maar de waanzin in zijn werk blijkt zeer
gecontroleerd en allereerst ingegeven door persoonlijke ervaringen in zijn jeugd als
Philipskind in Latijns Amerika. Verdult heeft een vet Brabants accent maar schakelt
moeiteloos over naar het Spaans, Engels, Frans.
In plaats van het globalisme als een probleem te zien, is Verdult een tevreden transculturele
mutant. We zien hoe hij nu op zijn 60e een cultmuzikant in Zuid-Amerika, Rusland en Japan
is en internationaal toenemende aandacht krijgt als beeldend kunstenaar. De documentaire
onderzoekt Verdults multidisciplinaire, internationale kunstpraktijk. We zien Verdult aan het
werk in zijn ateliers in Bergeijk en Calanda (Spanje) en tijdens een tour naar Peru, Colombia
en Argentinië.
Luuk Bouwman studeerde film aan kunstacademie St. Joost in Breda. Hij maakte voorheen
onder andere ‘Het Nieuwe Westen’ (60min, VPRO, 2006), ‘Donker Oss’ (70min, uitgezonden
door Omroep Brabant, 2011) en ‘De Bond tegen vloeken’ (52min, EO, 2015). Van 2004 tot
2012 speelde hij gitaar in de technopunk band Aux Raus.
Deze documentaire wordt als openingsfilm op het filmfestival DOCfeed in Eindhoven
getoond, maar is hetzelfde weekend op Omroep Brabant te zien.
BrabantDoc: Dick Verdult - Het is waar maar niet hier is te zien op Omroep Brabant op 18
februari om 22.00 en 00.00 uur Tevens zal hij daarna terug te zien zijn via
omroepbrabant.nl/uitzendinggemist
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