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De balans
Ivo
Van Hove

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.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Tot ik op mijn elfde naar het internaat

ging, was de opvoeding thuis belang-

rijk. Daarna kwamen een aantal hele bijzonde-

re leraren aan het Klein Seminarie van Hoog-

straten. Later was er Dora van der Groen.

Eminence grise als actrice, maar de opleiding

Met ‘A View from the Bridge’ van Arthur Miller won onze

landgenoot Ivo van Hove (57) twee Tony Awards, de be-

langrijkste Amerikaanse theaterprijzen. Hij is sinds 2001

directeur van Toneelgroep Amsterdam en een wereld-

regisseur. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

voor acteurs in Antwerpen was haar grote le-

venswerk. Verder kan mijn werk ook enkel be-

staan door een grote investering van de sa-

menleving: gemeenschapsgeld. Al realiseren

we in Amsterdam tegenwoordig 35 tot 40 pro-

cent van de inkomsten zelf.’

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 be-

tekent 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 sce-

nograaf, en staat mee aan de wieg van alle

projecten. Hem vertrouw ik helemaal. Die unie-

ke nabijheid is niet altijd makkelijk, maar voor

ons was samen leven en werken de redding.

We zitten ook altijd samen in de dezelfde span-

ningen - premières, kritiek - maar we zijn in

goede handen bij elkaar.’

Schrijft u somsmensen af?

‘Nee. Ik vergeef en vergeet heel gemakkelijk.

Als iemand een rotstreek met me heeft uit-

gehaald en het is uitgepraat, kom ik daar

nooit meer op terug.’

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. Inte-

gendeel, 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 hebmeegemaakt: een

verlies waarvan je denkt dat je het niet te

boven komt, terwijl dat wel zo is.’

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 Comedie-

Française 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.’

BERT VOET

Ik vergeef en
vergeet heel
gemakkelijk.

Eens opruimen
is belangrijk
in het leven.

MARGO VANSYNGHEL
LONDEN

T
wee volslagen onbekenden
staan oog in oog enhouden
in stilte een 10meter lange
slingermet felgekleurde
papieren vlaggetjes hoog.
Niet dat er een vreemd feestje

aande gang is in de zalen van TateModern
in Londen: ‘Strangers’ is een levend kunst-
werk vandeArgentijnse kunstenares
Amalia Pica.Maar de vlaggetjes zijnwel

toepasselijk. Tate heeft iets te vieren: dit
weekendopent ’s wereldsmeest bezochte
museumvoormoderne enhedendaagse
kunst eennieuwbijgebouw, dat nu al een
cultuurkathedraalwordt genoemd.
‘De kunst verandert, enwij veranderen

mee’, zegt FrancesMorris, de nieuwedirec-
trice van TateModern. ‘Het is hoog tijd dat
we alsmusea inspelen opwatmensenwil-
len. Het is gedaanmet het autoritairemu-
seumdat vanuit de hoogte kennis uit-
deelt.’ SwitchHouse torentmet zijn tien
verdiepingennochtans lekker autoritair

bovende bezoekers enhetmistige Londen
uit, ook al omdat zijn piramidevormnaar
een soort heiligdom lijkt te verwijzen.
Het gebouw is een ontwerp vande Zwit-
serse architectenHerzog&deMeuron,
die in 1995 al het huidige Tate-gebouw
vormgaven.
De cultuurkathedraalmagdannaar

boven toe smallerworden, ze breidt de
museumoppervlaktemet 60procent uit.
Zemoet jaarlijksminstens 1miljoen extra
bezoekers lokken, enniet alleen omnaar
kunst te kijken. Slechts opdrie vande tien
verdiepingen zitten tentoonstellingszalen.
De restwordt ingenomendoor conferen-
tiezalen, eenwinkel, café, restaurant en
een ‘members club’. Helemaal boven in de
toren is zelfs een etagewaar je vande sky-
line vandeCity kan genieten.
Eenbezoek aande Tate-torenmoet

behalve een esthetische ervaring ook een
belevenis zijn. Zo kunt u in de thematisch
opgebouwde zalen van SwitchHouse over
zand en grind lopen, in hutjes kruipen
die naar favela’s verwijzen en zelfs levende
papegaaien bewonderen - allemaal in een
installatie vanHélioOiticica.
‘Mensenwillen in contact kunnen tre-

denmet de kunst’, zegtMorris. ‘Sommigen
doendenigrerendover hetmuseumals
belevingsplekwaarmensen selfiesmaken.
Ik hebdaar niets op tegen: het is eenma-
nier ommet kunst in contact te treden.
Dandenk ik: hoe kunnenwehet poten-
tieel daarvanmaximaliseren?’
Tijdens het openingsweekendgaloppe-

ren alvast paarden in de TurbineHall, voor
het performancekunstwerk ‘Tatlin’sWhis-
per’ vandeCubaanse kunstenares Tania
Bruguera.Maar verder opent het venieuw-
demuseumnietmet grote trom. In plaats
vanuit te pakkenmet eenblockbuster-
tentoonstelling heeft Tate zijn vaste collec-
tie vanmeer dan 70.000werkendooreen-
geschud en in een compleet nieuwe con-
stellatie gehangen, verspreid over het
originele enhet nieuwe gebouw.
Dat klinktminder vernieuwenddanhet

is. Er is numeer ruimte voor fotografie,
performance en film.Maarwat vooral op-
valt: er is veelmeer plaats voor niet-wester-
se en vrouwelijke kunstenaars. ‘Toenwe
opendenwas 17 procent vande zichtbare
werken van vrouwen’, zegtMorris. ‘Daar
moest verandering in komen.’

Feministische toets
Morriswerd in januari benoemd tot
de allereerste vrouwelijke directeur van
de TateModern. De Britse volgt de Belg
Chris Derconop, die deVolksbühne in Ber-
lijn gaat leiden. ‘Veel vanhet nieuwe Tate
is te danken aanChris,metwie ik altijd
nauwheb samengewerkt’, zegtMorris.

‘Dankzij hemhebbenwede jongste jaren
opAfrikaanse en Zuid-Aziatische kunste-
naars gefocust in onze expo’s en ons aan-
koopbeleid.’
Die erfenis voel je als je door de her-

schikte vaste collectiewandelt,met naam-
bordjes diemeer dan vijftig nationalitei-
ten aangeven.MaarMorris bracht een fe-
ministische toets aan en krikte het aandeel
vrouwelijke kunstenaars in de vaste collec-
tie en tijdelijke expo’s flink op. De Frans-
Amerikaanse beeldhouwster Louise Bour-
geois krijgt een volledig aanhaarwerk op-
gedragen ‘artist room’ en volgendemaand
opent een retrospectieve vandeAmeri-
kaanse schilderes GeorgiaO’Keeffe.

Aan een fiftyfifty tussenmannen en
vrouwengeraakt Tate nogniet.Maar in
eendoor blankemannengedomineerde
kunstcanon - Judd, Serra, Picasso, ommaar
enkelen te noemen - is de nieuweophan-
ginghaast revolutionair. Het komtde
kunst alleenmaar ten goede. De nieuwe
toevoegingen zijn niet alleen van topkwa-
liteit - denk aande gigantische radiotoren
vanCildoMeireles, de internationale aan-
pak ennieuwenamen leveren een frisse
kijk op iconenuit de collectie. De kleuren
in een schilderij vanMalevichworden al-
leenmaar sterker door de feloranje kubus
vande Braziliaanse avant-gardekunste-
naarHélioOiticica, en omgekeerd.
‘Het ismijnmissie omdegenendie over

het hoofdwerden gezien eenplek te geven
in hetmuseum’, zegtMorris. ‘Jarenlang
heeft niet alleenhetmuseummaar de hele
wereld vrouwen enniet-westerse kunste-
naars gediscrimineerd.Wewillen het ca-
nonopentrekken.’

Het vernieuwde Tate stelt zich

dit weekend uitgebreid voor aan

het grote publiek.

www.tate.org/uk

TateModernopent in Londeneen
spectaculaire torendiedenieuwecul-
tuurkathedraal vanLondenmoetwor-
den. Toch isdegrootste revolutie inde
zalen te zien. ‘Het is hoog tijddatmu-
sea inspelenopwatmensenwillen.’

Sommigen doen
denigrerend over
hetmuseumals
belevingsplekwaar
mensen selfies
maken. Ik heb daar
niets op tegen.

FrancesMorris,

directrice TateModern

328,6 miljoen euro>Dedoor
Herzog&deMeuronontworpen
Tate-torenheeft 328,6miljoen
eurogekost. Hij is gesponsord
door ondermeer deBritse over-
heid éngiften vanprivéstichtin-
gen en rijke particulieren, onder
wie deAustralische Elisabeth
Murdoch (dochter vanmedia-
magnaat Rupert), Emmanuel Ro-
man (CEOvan vermogensbeheer-
derMAN-group) endeAmeri-
kaanse financier John Studzinski.
OokdeBelg Pierre Lagrange,
de oprichter vanhet hefboom-
fondsGLG, en zijn ex-vrouwChris-
tine doneerden een somaanTate.

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