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Wat de Zonnekoning niet lukte
Oláfur Eliasson

André le Nôtre kon er destijds
slechts van dromen. De Deens-
IJslandse kunstenaar kreeg het
onlangs voor elkaar: een water-
val in de tuinen van Versailles.

Door�onze�redacteur�Daan�van�Lent

PARIJS/ROTTERDAM.�Een hoge wa-
terval klettert neer in het Grande
Canal in de tuinen van Versailles.
Vanaf het bordes van het paleis is het
een streepje aan de horizon. Een ko-
ning zou zich er meester over het
natuurgeweld kunnen voelen. Loop
je door de tuinen naar de waterval
toe, dan ga je je als mens steeds nie-
tiger voelen, tot je vlak onder de
muur van kletterend water komt te
staan.

Op tekeningen van de tuinont-
werper van Versailles, André le Nôtre,
staat zijn idee voor een waterval al in
het kanaal getekend. Maar het tech-
nologisch vermogen was er in de
zeventiende eeuw nog niet. De
Deens-IJslandse kunstenaar Oláfur
Eliasson wist dat hij het wel kon. In
New York plaatste hij in 2008 al vier
kunstmatige watervallen.

Dit jaar heeft de kunstenaar, die
wereldberoemd werd door zijn gigan-
tische zon in de turbinehal van Tate
Modern in Londen, het paleis en de
tuinen van Versailles mogen opluiste-
ren met zijn kunstwerken – e e rd e r
deden kunstenaars als Jeff Koons, Ta-
kashi Murakami en Anish Kapoor dat.
„De paleizen en tuinen zijn zo over-
rompelend. Het is een poging van de
koning om te laten zien dat hij groter
is dan God. Daar moet je als kunste-
naar dan een plek in zien te vinden”,
vertelt Eliasson aan de telefoon.

„Dit is New York 2.0”, zegt hij over
de waterval. Met veertig meter
hoogte is deze twee keer zo hoog als
de vier die hij acht jaar geleden in de
Hudson oprichtte. „Het was voor mij
en mijn ingenieurs een nieuwe uitda-
g i ng .” De waterval is een spel met per-
spectief, legt hij uit. „Als je op het bor-
des staat, krijg je de indruk dat hij heel
ver weg is. De waterval zou op een uur
of zelfs op een dag lopen kunnen lig-
gen. In werkelijkheid is het maar drie-
honderd meter.”

De�wa�t�e�r�va�l�van�Oláfur�Eliasson�in�de�tuinen�van�Versailles.
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Soderbergh: film Panama Papers
A�M�ST�E�R�DA�M�.�Het�verhaal�over�de�Panama�Papers�wordt�ver-
filmd�door�Hollywood-regisseur�Steven�Soderbergh.�Hij�gaat�de
film�ook�produceren,�meldt�de�Hollywood�Reporter.�Soderbergh
maakt�de�film�op�basis�van�het�boek Secrecy�World door�Jake
Bernstein,�de�journalist�die�meehielp�de�11�miljoen�documenten
over�belastingontduiking�door�rijken�te�onthullen.�Soderbergh
werkt�samen�met�scenarist�Scott�Z.�Burns,�met�wie�hij Co�n�t�a�g�i�o�n
en�The�Informant!�maakte.�(NRC)

VICTOR�MOUSSAULT�VERTREKT

Zakelijk directeur Mauritshuis
DEN�HAAG. Victor�Moussault�vertrekt�per�1�januari�als�zakelijk
directeur�van�het�Mauritshuis.�Na�tien�jaar�en�het�leiden�van�de
grootscheepse�verbouwing�bij�het�museum�in�Den�Haag�is
Moussault�toe�aan�een�nieuwe�uitdaging,�zegt�hij.�Hij�laat�weten
zich�vanaf�komend�jaar�te�gaan�toeleggen�op�projectmanage-
ment�en�advieswerkzaamheden�zoals�het�voorzitterschap�van
de�stuurgroep�van�de�nieuwbouw�van�Paleis�Het�Loo.�Het�is�nog
niet�bekend�wie�hem�gaat�opvolgen�bij�het�Mauritshuis.�(ANP)

Het�werk�Notion�Motion in�Boijmans�Van�Beuningen�in�Rotterdam.
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In de tuinen speelt Eliasson met de
drie verschijningsvormen van water:
in vloeibare, verdampte en vaste
vorm. „Om te ervaren dat alles kan
ve r a n d e re n .” Door een zich versprei-
dende mistwolk te creëren die vijftig
meter in doorsnee kan worden, ver-
liest de bezoeker zijn oriëntatie in
l’Etoile Royale. In de Colonnade heeft
hij in het bassin van de fontein, met
de Griekse godin Persephone van de
vruchtbaarheid in het midden, het
gletsjerpuin gestort van een gletsjer
op Groenland. Van diezelfde gletsjer
bracht hij vorig jaar het ijs naar Parijs
om de deelnemers aan de klimaattop

te confronteren met het directe effect
van het broeikaseffect. Eliasson: „D at
puin zorgt voor heel vruchtbare aarde
als je het uitstort; het wordt gebruikt
als mest.”

Binnen het paleis tracht Eliasson
juist niet op te bieden tegen de ba-
rokke pracht en praal die de koningen
hebben aangebracht. Dagen heeft hij
rondgedwaald in het paleis, zelfs ’s
nachts in zijn eentje. „Ik wil dat men-
sen op ontdekkingstocht moeten in
het paleis. In veel musea ben je een
consument, je neemt wat je wordt
voorgeschoteld. Ik wil mensen be-
trekken bij mijn werken.” De drukste

plekken heeft hij vermeden. „Anders
krijg je opstoppingen. Ik heb zelfs een
kaart gemaakt met selfiespots.”

Stromen van Japanse, Ameri-
kaanse en Chinese toeristen lopen
soms achteloos aan de spiegelende
werken van Eliasson voorbij. Waar hij
een spiegelkoker heeft gemaakt, zie je
dat sommigen toch hun nieuwsgie-
righeid niet kunnen bedwingen. Aan
het eind van de koker zien ze hun ei-
gen spiegelbeeld, waardoor je je meer
in het paleis aanwezig voelt dan ooit.

Eliasson: „We zien Versailles alleen
als een paleis van de historie van de
Franse koningen. Maar een bezoek
moet niet alleen gaan om het ervaren
van het verleden. Ook om hoe je je nu
verhoudt tot deze plek die zoveel
heeft betekend voor de ontwikkeling
van onze democratie en samen-
lev ing.”

Vallende spons
In Rotterdam toont Boijmans voor

de derde keer sinds 2005 het werk
Notion Motion, dat Eliasson speciaal
voor het museum maakte. In Notion
Motion laat hij de bezoeker via kleine
menselijke acties via projecties tot
grote effecten in het water zorgen.
Dat vormt een contrast met de grote
natuureffecten die hij als kunstenaar
veroorzaakt in Versailles, waarbij de
bezoeker zich klein voelt.

Eliasson ziet een verband met zijn
werken in Versailles: „Notion Motion
gaat ook over het ervaren van je eigen
a a nwe z i g h e i d .” Door de bezoeker op
planken in de vloer te laten trappen,
worden grote golven opgewekt in
bakken met 9000 liter water. In de
derde zaal kun je zelf niets doen, maar
zorgt een vallende spons eens in de
ongeveer drie minuten voor een ex-
plosie in het water.

Zo speelt Eliasson met de machts-
verhoudingen tussen natuur en men-
sen en de perceptie die we daarvan
hebben. Politieke vragen zijn dan niet
ver weg, en daar richt Eliasson zich te-
genwoordig directer op. In de muse-
umwinkel van Versailles worden zijn
Little Suns verkocht, lampjes op
zonne-energie die hij ontwikkelde
om verlichting te brengen naar gebie-
den in de wereld waar geen elektrici-
teit is. De opbrengst gaat naar die ar-
mere regio’s. Eliasson, vrolijk: „Mo o i
toch om ze hier te verkopen? In het
huis van de Zonnekoning!”

Oláfur�Eliasson,�Versailles,�tot�30�ok-
tober�2016.�Info:�chateauversailles.fr.
Notion�Motion in�Boijmans�van�Beu-
ningen�in�Rotterdam,�tot�18�september.
Info:�boijmans.nl

In veel musea ben je
slechts consument
Oláfur�Eliasson
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50 Cent gaat schulden betalen
Een�federale�rechtbank�in�Connecticut�heeft�plannen�goedge-
keurd�voor�het�faillissement�van�rapper�50�Cent.�De�zanger,�die
in�2003�bekend�werd�met�zijn�album�Get�Rich�or�Die�Tryin’,�zegt
schulden�van�36�miljoen�dollar�te�hebben�en�bezittingen�van
minder�dan�20�miljoen.�Volgens�het�plan�krijgen�de�schuldei-
sers�minstens�74�procent�terug�van�hetgeen�ze�tegoed�hebben.
De�rapper,�wiens�echte�naam�Curtis�James�Jackson�III�is,�heeft
toegezegd�snel�7,4�miljoen�dollar�over�te�zullen�maken.�(AP)

C�H�R�I�ST�I�E�’S

Rubens geveild voor 52 miljoen
Het�schilderij�Lot�en�zijn�Dochters�van�de�Vlaamse�barokschilder
Pieter�Paul�Rubens�(1577-1640)�is�donderdag�bij�Christie’s�in
Londen�verkocht�voor�ruim�44�miljoen�pond�(ruim�52�miljoen�eu-
ro).�Het�uit�1614�daterende�doek�toont�de�Bijbelse�figuur�Lot,�die
door�zijn�dochters�dronken�wordt�gevoerd.�De�duurste�geveilde
Oude�Meester�is�ook�een�Rubens:�De�Kindermoord�te�Bethle-
hem.�Voor�dat�werk�betaalde�een�Canadese�verzamelaar�in
2002�bij�Sotheby’s�79,2�miljoen�euro. (�N�RC)

Pokey LaFarge is reclame voor de swingrevival
Po�p

Pokey�LaFarge.�Gehoord�7/8�Paradiso,
Amsterdam. Herhaling�8/8 North Sea
Jazz,�Rotterdam.
*3

Door�onze�medewerker�Jan�Vollaard

Hij is niet retro, beweert de Ameri-
kaanse zanger Pokey LaFarge bij hoog
en bij laag, hij speelt muziek die nooit
weg is geweest. Jaja. Waarom dan die
hang naar muziek van tachtig jaar ge-
leden en die aandoenlijke vermom-

ming als de perfecte liefdesbaby van
Stan Laurel en Hank Williams?

Met zijn scheve hoedje en zijn krap-
pe jasje boven een witte broek is Po-
key LaFarge een wandelende reclame
voor de ragtime- en swingrevival die
hij al tien jaar voorstaat. Tot voor kort
speelde hij veelal op evenementen
waar de jive en de lindyhop werden
gedanst. Nu is daar bijna geen plek
meer voor.

LaFarge met zijn altijd vers gesne-
den kapsel is zo goed in zijn muzikale
rollenspel dat hij tegenwoordig op ei-
gen kracht zalen uitverkoopt en meis-

jes beweegt om massaal zijn I Wanna
Be Your Man te zingen. Hij heeft de
hypnotische krachten om een uitver-
kocht Paradiso van een kwebbelend
kippenhok in een zinderende ere-
dienst voor zijn nostalgische visie op
swing te transformeren. Toen hij don-
derdag na anderhalf uur organische
periodemuziek in de geest het 78-toe-
rentijdperk ieders aandacht had, kon
hij met het emotionele solonummer
Jo s e p h i n e het balletje inkoppen.

Het is knap, hoe Pokey LaFarge zijn
zevenkoppig orkest van western
swing naar ragtime-zonder-piano liet

manoeuvreren. En hoe hij een uitzin-
nige mondharmonicasolo van stripfi-
guur Lonesome Cowboy Ryan kon pa-
reren met de luie countrygroove van
Bob Dylans I’ll Be Your Baby Tonight.
Zelfs Dylan, laat Pokey LaFarge tus-
sen de regels fijntjes weten, is schat-
plichtig aan de tijd dat muziek alleen
uit radio’s en jukeboxen kwam.

Car melita van Warren Zevon werd
een tranentrekkende smartlap. Nog
z o’n bijzonder fenomeen is dat zwar-
te muziek niet lijkt te bestaan in het
universum van Pokey LaFarge. Als hij
C’est La Vie van Chuck Berry speelt, of

het door Louis Jordan bekend ge-
maakte Let The Good Times Roll, zijn
het keurig tussen de lijntjes gespeelde
versies met de plompe heupbewegin-
gen van een barvrouw in de Jordaan.

Pas bij zijn La La Blues („I’m so hap-
py I’m singing la la la”) kreeg hij het
publiek los en was het de hoempabeat
uit ouderwetse country die zorgde
voor het feestgevoel.

Pokey LaFarge is een geweldig en-
tertainer. Plezier voor iedereen is wat
hij brengt. Maar eerlijk is eerlijk: hij is
zo retro als een soppende scheer-
kwast.

Magie van Van Hove in Avignon
Theater

Luchino�Visconti’s�Les Damnés door
Ivo van�Hove bij�de Comédie-Française.
Gezien:�6/7,�Festival�d’ Av�i�g�n�o�n�.
*4

Door�Herien�Wensink

R
egisseur Ivo van Hove
ontpopt zich meer en
meer tot theaterma-
giër. Woensdagavond
toonde hij zich op de
binnenplaats van het

majestueuze Palais des Papes in Avig-
non nu ook meester van de wind. Aan
het slot van Visconti’s Les Damnés,
waarmee Van Hove met de Comédie-
Française de 70ste editie mocht ope-
nen van het Festival d’Avignon, kreeg
de fikse bries rond de binnenplaats

grip op de theaterrekwisieten, aldus
het publiek trakterend op een veren-
storm en aswolken.

De film La Caduta degli dei (The
D amned) uit 1969 toont de val van de
Duitse familie Von Essenbeck, gemo-
delleerd naar industriëlengeslacht
Von Krupp, aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog. De machtige
familie gaat ten onder aan externe en
interne perversiteit: het besluit van
pater familias Joachim von Essen-
beck om te collaboreren met de nazi’s
zet een keten van fatale gebeurtenis-
sen in gang. Maar het kwaad komt
niet alleen van buiten: de familie
blijkt door en door verrot, door trau-
ma, wrok en jaloezie. De oedipale re-
latie van barones Sophie met haar
zoon Martin, en diens pedoseksuele
neigingen benadrukken het verval.

Van Hove en scenograaf Jan Vers-

Scène�uit�Luchino�Visconti’s�Les�Damnés in�de�regie�van�Ivo�van�Hove�bij�de�Comédie-Française,�opgevoerd�in�Avignon
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weyveld situeren de familiesaga in
een kaal maar monumentaal decor:
een feloranje speelvlak, soms ver-
kleurend naar bloedrood, vult de bin-
nenplaats. Erupties van operateske
bombast worden afgewisseld met ter-
gende, haast Spartaanse scènes. In
Les Damnés houden de twee elkaar in
een wankel, effectief evenwicht.

Operatesk is vooral de schaal. Op de
tribune passen zo’n 2500 mensen, en
de afstand tot de speelvloer is groot.
Maar Van Hove en Versweyveld over-
bruggen die afstand met grote en toch
geserreerde gebaren, met monumen-
taliteit en met massa: figuranten en
musici inbegrepen telt de cast ruim
dertig mensen, die in een geometri-
sche choreografie bewegen. Tussen
hen door scharrelt een cameraman,
die de gekwelde gezichten van de per-
sonages dichterbij brengt.

Omvang en afstand blijven even-
wel te groot voor veel subtiliteit. Met
de focus op familieverwikkelingen
lijkt Les Damnés soms niet veel meer
dan een goede soap: D allas in het Der-
de Rijk. Veel mededogen met de ver-
dorven familie weet Van Hove niet te
wekken, en daar lijkt het hem ook
nauwelijks om te doen. Eerder creëert
hij een soort esthetiek van het kwaad,
en die is bij vlagen verbluffend.

Dat is voor een belangrijk deel te
danken aan videokunstenaar Tal Yar-
den en componist Eric Sleichim. Yar-
den maakt een ijzingwekkende artis-
tieke vertaling van gruwelijke sleu-
telscènes als de Nacht van de lange
messen, wanneer de familievete ont-
spoort in de strijd tussen de SA en de
SS. Twee acteurs op toneel verbeel-
den een excessieve SA-feestnacht. Op
een scherm zien we hen omringd

FRANSE�RECENSIES

‘M�a�g�i�s�t�ra�a�l�’

Franse�media�zijn�onder�de�indruk
van�Les�Damnés.�Maar�wat�in�de
volgens�Le�Monde ‘magistrale�her-
i�n�t�e�r�p�re�t�a�t�i�e’ van�Visconti’s�verhaal
het�meest�imponeert�is�moeilijk�te
zeggen:�„De�relevantie�van�het�nu
opnieuw�neerzetten�van�het�ver-
haal,�in�een�Europa�dat�opnieuw
door�nationalisme�en�autoritaire
verleidingen�ingenomen�wordt;�de
uitdrukkelijke�durf�van�de�regis-
seur,�die�hier�een�van�de�meest
diepgaande�versmeltingen�van�ci-
nema�en�theater�uitvindt�ooit�ge-
zien;�of�het�uiterst�briljante�en�in-
tense�spel�van�de�comédiens-fran-
ça�i�s”.�Door�de�franje�van�de�film
weg�te�laten�maakt�Van�Hove�„de
acteur�koning”,�schrijft�weekblad
L’E�x�p�re�s�s�. „Het�spel�glanst�als�een
lemmet�(…)�De�theatergroep�ge-
leid�door�Ivo�van�Hove�is�extraordi-
n�a�i�re�.�” Le�Figaro spreekt�van�een
„b�e�g�o�o�c�h�e�l�e�n�d�e” en�„zeer�ontre-
gelende�opvoering”.

door feestende en zuipende mannen.
Hun dronken soldatengelal wordt
versterkt rondom de tribune, waar-
door het publiek zich middenin het
bacchanaal bevindt. Dan duikt de SS
op. Yarden filmt hoe de slapende
S A’ers met steeds één schot worden
afgemaakt. Een bijna esthetische
massamoord is het; de vorm tegenge-
steld aan de verbeelde waanzin.

Les Damnés eindigt ermee dat het
meest verdorven personage, Martin,
alle macht verwerft. Een griezelige
conclusie. Van Hove zet die kracht bij
door Martin zijn machinegeweer te
laten legen op het publiek. We waren
stille getuigen, medeplichtigen, en
dat bekopen we met de dood. Thea-
terpathos, wellicht – en toch werkt
het. Mede door de associatie met he-
dendaagse terreur kan je niet anders
dan geschokt en geraakt zijn.


