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Plannen voor de toekomst
Canvas 21.50-22.45 uur

Decennia voor begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘ecologisch
bouwen’ uitgehold raakten, onderzocht kunstenaar en architect
Luc Deleu hoe architecten, stedenbouwkundigen en planologen
op de meest intelligente en verantwoorde manier kunnen
omgaan met de ruimte op deze planeet. Samen met zijn team
maakte hij van T.O.P. office een vrijplaats voor kritisch en
diepgravend ontwerpend onderzoek en een onafhankelijk
kenniscentrum.

La Môme
Arte 20.55-23.10 uur

Marion Cotillard kruipt in de huid van de beroemde
chansonnière Edith Piaf. Die leidde een kort maar formidabel
gevuld leven vol glorie, emotie en drama. Als kind worstelde Piaf
met een zwakke gezondheid, ze werd opgevangen in een
Normandisch bordeel, begon als straatzangeres in Parijs en werd
ontdekt door een cabaretbaas.

When Ruby Wax met ...
BBC 2 22.00-23.00 uur

Marion Cotillard als Edith Piaf. © rr

<p>Marion Cotillard als Edith Piaf. <span class="credit">rr</span></p>
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Als de BBC herhalingen uitzendt, verpakt de omroep die liever
als nieuwe programma’s. Ruby Wax werd in de  jaren 90 een
icoon door op haar eigen unieke manier  wereldsterren te
interviewen. De Britse omroep pocht dat die interviews – in
tegenstelling tot zowat alles wat Louis  Theroux gemaakt heeft –
nooit herhaald zijn. Dus kijkt Wax zelf opnieuw en kiest ze er het
frappantste uit.

Verschenen op zaterdag 21 augustus 2021
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Valerie Droeven is redactrice cultuur & media bij De
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