DE TIJD ZATERDAG 18 JUNI 2016

49

weekend

boven de bezoekers en het mistige Londen
uit, ook al omdat zijn piramidevorm naar
een soort heiligdom lijkt te verwijzen.
Het gebouw is een ontwerp van de Zwitserse architecten Herzog & de Meuron,
die in 1995 al het huidige Tate-gebouw
vormgaven.
De cultuurkathedraal mag dan naar
boven toe smaller worden, ze breidt de
museumoppervlakte met 60 procent uit.
Ze moet jaarlijks minstens 1 miljoen extra
bezoekers lokken, en niet alleen om naar
kunst te kijken. Slechts op drie van de tien
verdiepingen zitten tentoonstellingszalen.
De rest wordt ingenomen door conferentiezalen, een winkel, café, restaurant en
een ‘members club’. Helemaal boven in de
toren is zelfs een etage waar je van de skyline van de City kan genieten.
Een bezoek aan de Tate-toren moet
behalve een esthetische ervaring ook een
belevenis zijn. Zo kunt u in de thematisch
opgebouwde zalen van Switch House over
zand en grind lopen, in hutjes kruipen
die naar favela’s verwijzen en zelfs levende
papegaaien bewonderen - allemaal in een
installatie van Hélio Oiticica.
‘Mensen willen in contact kunnen treden met de kunst’, zegt Morris. ‘Sommigen
doen denigrerend over het museum als
belevingsplek waar mensen selfies maken.
Ik heb daar niets op tegen: het is een manier om met kunst in contact te treden.
Dan denk ik: hoe kunnen we het potentieel daarvan maximaliseren?’
Tijdens het openingsweekend galopperen alvast paarden in de Turbine Hall, voor
het performancekunstwerk ‘Tatlin’s Whisper’ van de Cubaanse kunstenares Tania
Bruguera. Maar verder opent het venieuwde museum niet met grote trom. In plaats
van uit te pakken met een blockbustertentoonstelling heeft Tate zijn vaste collectie van meer dan 70.000 werken dooreengeschud en in een compleet nieuwe constellatie gehangen, verspreid over het
originele en het nieuwe gebouw.
Dat klinkt minder vernieuwend dan het
is. Er is nu meer ruimte voor fotografie,
performance en film. Maar wat vooral opvalt: er is veel meer plaats voor niet-westerse en vrouwelijke kunstenaars. ‘Toen we
openden was 17 procent van de zichtbare
werken van vrouwen’, zegt Morris. ‘Daar
moest verandering in komen.’

‘Strangers’, het levende kunstwerk van de Argentijnse kunstenares Amalia Pica. © PHOTOSHOT

Tate maakt Switch

T

wee volslagen onbekenden
staan oog in oog en houden
in stilte een 10 meter lange
slinger met felgekleurde
papieren vlaggetjes hoog.
Niet dat er een vreemd feestje
aan de gang is in de zalen van Tate Modern
in Londen: ‘Strangers’ is een levend kunstwerk van de Argentijnse kunstenares
Amalia Pica. Maar de vlaggetjes zijn wel

toepasselijk. Tate heeft iets te vieren: dit
weekend opent ’s werelds meest bezochte
museum voor moderne en hedendaagse
kunst een nieuw bijgebouw, dat nu al een
cultuurkathedraal wordt genoemd.
‘De kunst verandert, en wij veranderen
mee’, zegt Frances Morris, de nieuwe directrice van Tate Modern. ‘Het is hoog tijd dat
we als musea inspelen op wat mensen willen. Het is gedaan met het autoritaire museum dat vanuit de hoogte kennis uitdeelt.’ Switch House torent met zijn tien
verdiepingen nochtans lekker autoritair

De balans
Ivo
Van Hove
Met ‘A View from the Bridge’ van Arthur Miller won onze
landgenoot Ivo van Hove (57) twee Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. Hij is sinds 2001
directeur van Toneelgroep Amsterdam en een wereldregisseur. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?
‘Al die toneelstukken en boeken over toneel
die ik sinds mijn achttiende in mijn boekenkast
vergaarde. Maar twee jaar geleden
deed ik in één keer al mijn romans
weg. Eens opruimen is belangrijk in
het leven. Durven afscheid te nemen.’

Ik vergeef en
vergeet heel
gemakkelijk.

Wie heeft in u geïnvesteerd?
‘Tot ik op mijn elfde naar het internaat
ging, was de opvoeding thuis belangrijk. Daarna kwamen een aantal hele bijzondere leraren aan het Klein Seminarie van Hoogstraten. Later was er Dora van der Groen.
Eminence grise als actrice, maar de opleiding

Feministische toets
Morris werd in januari benoemd tot
de allereerste vrouwelijke directeur van
de Tate Modern. De Britse volgt de Belg
Chris Dercon op, die de Volksbühne in Berlijn gaat leiden. ‘Veel van het nieuwe Tate
is te danken aan Chris, met wie ik altijd
nauw heb samengewerkt’, zegt Morris.

Investeert u in anderen?
‘Ik probeer toneel te maken voor een zo groot
mogelijk publiek. En we doen educatieve en
talentontwikkelingsprojecten. We genereren
zowel de acteurs als het publiek van morgen.
Als je in cultuur investeert, investeer je in een
betere, evenwichtige samenleving. Kunst betekent heel veel.’
Wie zit in uw raad van bestuur?
‘Jan Versweyveld is mijn eerste en laatste
raadgever. Hij is al 36 jaar mijn partner en scenograaf, en staat mee aan de wieg van alle
projecten. Hem vertrouw ik helemaal. Die unieke nabijheid is niet altijd makkelijk, maar voor
ons was samen leven en werken de redding.
We zitten ook altijd samen in de dezelfde spanningen - premières, kritiek - maar we zijn in
goede handen bij elkaar.’
Schrijft u soms mensen af?
‘Nee. Ik vergeef en vergeet heel gemakkelijk.
Als iemand een rotstreek met me heeft uitgehaald en het is uitgepraat, kom ik daar
nooit meer op terug.’

Sommigen doen
denigrerend over
het museum als
belevingsplek waar
mensen selﬁes
maken. Ik heb daar
niets op tegen.
Frances Morris,
directrice Tate Modern

Aan een fiftyfifty tussen mannen en
vrouwen geraakt Tate nog niet. Maar in
een door blanke mannen gedomineerde
kunstcanon - Judd, Serra, Picasso, om maar
enkelen te noemen - is de nieuwe ophanging haast revolutionair. Het komt de
kunst alleen maar ten goede. De nieuwe
toevoegingen zijn niet alleen van topkwaliteit - denk aan de gigantische radiotoren
van Cildo Meireles, de internationale aanpak en nieuwe namen leveren een frisse
kijk op iconen uit de collectie. De kleuren
in een schilderij van Malevich worden alleen maar sterker door de feloranje kubus
van de Braziliaanse avant-gardekunstenaar Hélio Oiticica, en omgekeerd.
‘Het is mijn missie om degenen die over
het hoofd werden gezien een plek te geven
in het museum’, zegt Morris. ‘Jarenlang
heeft niet alleen het museum maar de hele
wereld vrouwen en niet-westerse kunstenaars gediscrimineerd. We willen het canon opentrekken.’
Het vernieuwde Tate stelt zich
dit weekend uitgebreid voor aan
het grote publiek.
www.tate.org/uk

Gaat u vaak in het rood?
‘Het Bowieproject was een ingewikkelde
voorstelling en er was veel emotionele druk:
ik wist dat Bowie doodziek was en kon het
aan niemand vertellen. Na aﬂoop zat ik er
helemaal door. Maar dat duurt maar twee
dagen. Ik ben nooit langdurig uitgeput. Integendeel, mijn projecten geven me energie.’
‘Rond mijn vijftiende had ik een oogje op een
vriend met wie ik de hele tijd optrok. Op een
dag was hij niet meer op school. Verongelukt
met de ﬁets. Pas later besefte ik dat ik toen
door een rouwproces ging en weinig steun
vond - ik kon er niet over praten. Maar ik ben
blij dat ik het zo jong heb meegemaakt: een
verlies waarvan je denkt dat je het niet te
boven komt, terwijl dat wel zo is.’

voor acteurs in Antwerpen was haar grote levenswerk. Verder kan mijn werk ook enkel bestaan door een grote investering van de samenleving: gemeenschapsgeld. Al realiseren
we in Amsterdam tegenwoordig 35 tot 40 procent van de inkomsten zelf.’

Staat er winst op uw balans?
‘Wie kan zeggen dat hij in één seizoen met
zijn eigen gezelschap in Amsterdam werkt,
twee voorstellingen op Broadway heeft,
twee Tony Awards wint en nu met La ComedieFrançaise in Parijs werkt? Maar als je niets
doet, krijg je weinig in het leven. Jan en ik
hebben het samen zelf gedaan. Je moet je
eigen leven en kansen creëren, maar niet op
een foute manier. Doe wat je gelukkig maakt.
Dan zal je het goed doen, opvallen en meer
kansen krijgen.’

Eens opruimen
is belangrijk
in het leven.
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328,6 miljoen euro> De door
Herzog & de Meuron ontworpen
Tate-toren heeft 328,6 miljoen
euro gekost. Hij is gesponsord
door onder meer de Britse overheid én giften van privéstichtingen en rijke particulieren, onder
wie de Australische Elisabeth
Murdoch (dochter van mediamagnaat Rupert), Emmanuel Roman (CEO van vermogensbeheerder MAN-group) en de Amerikaanse financier John Studzinski.
Ook de Belg Pierre Lagrange,
de oprichter van het hefboomfonds GLG, en zijn ex-vrouw Christine doneerden een som aan Tate.

RV

Tate Modern opent in Londen een
spectaculaire toren die de nieuwe cultuurkathedraal van Londen moet worden. Toch is de grootste revolutie in de
zalen te zien. ‘Het is hoog tijd dat musea inspelen op wat mensen willen.’

‘Dankzij hem hebben we de jongste jaren
op Afrikaanse en Zuid-Aziatische kunstenaars gefocust in onze expo’s en ons aankoopbeleid.’
Die erfenis voel je als je door de herschikte vaste collectie wandelt, met naambordjes die meer dan vijftig nationaliteiten aangeven. Maar Morris bracht een feministische toets aan en krikte het aandeel
vrouwelijke kunstenaars in de vaste collectie en tijdelijke expo’s flink op. De FransAmerikaanse beeldhouwster Louise Bourgeois krijgt een volledig aan haar werk opgedragen ‘artist room’ en volgende maand
opent een retrospectieve van de Amerikaanse schilderes Georgia O’Keeffe.
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