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H
etkanniemand,
opwegnaarde
zaal, loge, eerste
balkonof het
schellinkje, inde
Amsterdamse
Stadsschouw-
burgontgaan:de

keuraangeschilderde, gebeeldhouw-
deengefotografeerdegezichtendie
jeopdegaanderijenaankijken.
Deportretten van JoopAdmiraal

met feestmutsje, sopraanCristina
Deutekomals deoudere zus vanWil-
lem-Alexander, Albert vanDalsum
met eengele aura vandikke sigaren-
rook, de lucide gedaante van comé-
dienneMaryDresselhuys inblauwe
jurk. Ze behoren,met ruimhonderd
andereportretten, tot de inboedel
vanhet theatergebouw, als de erega-
lerij vandeNederlandse theaterwe-
reld.
Komendweekendwordendaar

tweenieuweaanwinstenaan toege-
voegd:deportrettenvanRamseyNasr
enMariekeHeebink,gemaakt inop-
drachtvande JanvanderVossen
Stichtingen inbruikleenaanhet
theaterafgestaan.
Almet al biedt de collectie, over

eenperiode van zo’n 200 jaar, eenge-
varieerdbeeld vangrijnzen engri-
massen, vanposes engebaren, rollen
en toneelstukken. Terwijl het ook
nog eens eenmooi inkijkje geeft in
dewisselingen van smakenen stijlen
doorde tijdheen: vangestijfd classi-
cisme tot expressief gespetter, van
experimenteelmodernisme tot treu-
rigmakendekitsch. Bijeengeschil-
derd en (sinds kort ook) gefotogra-
feerddoorbekendenamenals Jan
WillemPieneman, Thérèse
Schwartze, SamDrukker en Stephan
Vanfleteren.
Overigens isdeAmsterdamse

Stadsschouwburghierinnietuniek.
Ook inHaarlem,DenHaagenLeiden
vind jeeen trotseerewachtvanacte-
rendNederland. Enwat tedenken
vandedirigentenportretten inde
wandelgangenenkoffiezalenvanhet
Concertgebouw?
Waaromdit soortportretbeelden

wel inhet theaterof concertgebouw
hangenenniet ineenmuseum,wat
tochvoordehandliggendzouzijn?
Wellichtomdat theater enmuziek
vluchtigerekunstdisciplines zijndan
beeldendekunst enermeerbehoefte
isomiets inverf enbronsvast tehou-
denwatophetpodiumvervlogen is.
Als eenblijvende, tastbareherinne-
ring.

Wellicht ookomeenandere reden:
omdathet adoreren vanpersoonlijk-
hedenmet eenbijbehorende stersta-
tus inde theaterwereldnueenmaal
meer in zwang is dan inmusea. Ge-
prezen engelauwerde toneelspelers
behoren tot de entourage van een
theaterbezoek. Lopendnaarde voor-
stelling, doordehaag vanberoemde
voorgangers of tijdgenoten, krijg je
als vanzelf het gevoel een lange tra-
ditie binnen te stappen.
Niet zovreemddatdiebelangwek-

kende theatergeschiedenis eenbe-
langrijke leidraadvormtvooreen
grootdeel vandecollectie.De fragiele
HenkvanUlsenalsPropritsjin inDag-
boek vaneengek, dewoestkijkendeKo
vanDijkalsDanton inDantonsdood
of,natuurlijk, EstherdeBoer-VanRijk
alsKniertje inOphoopvanzegen. Dit
soort toneelportrettenstamtuit een
tijddatacteursof actriceshunstatus
graagontleendenaandeheroïsche
rollendie ze speelden–enwaarinze
zichdusevengraagdooreenkunste-
naar lietenuitbeelden.

Wiede latere,moderneportretten
bekijkt, zietmeerde ‘mensch’ achter
de toneelspeler,niet zozeerhunac-
teerprestatie.Hoewel je, geletophet
strakkegelaat vanAnkvanderMoer,
dekrachtige torsovanHansKesting
of deboy-next-door-houdingvan
JacobDerwig,nooitpreciesweetwa-
neerenwaarbij eenacteurdepose
begintof eindigt.
Éénuitzonderingrekentafmetalle

veronderstelde theatraliteit. Ineen
donkernisje achteraf hangtnamelijk
debeeltenis van Ilja vanVinkeloord
(1981-1996)alsVictoria Jones inhet to-
neelstukvanWimT. SchippersGoing
to thedogs. Knappekopwiekanzien
of dezeherdershondeenrol speeltof
zichzelf is.

Rutger Pontzen

Deerewacht
vanacterend
Nederland

Welketheaterbezoekerkentnietde
acteursportrettenindeAmsterdamse
Stadsschouwburg?Zondagkrijgen
MariekeHeebinkenRamseyNasreen
plekindezegalerijdergroten,dankzij
deStichtingOeuvre JanvanderVossen.

‘Jackie’ favoriet
voorGoudenLeeuw

Van onze verslaggever
Bor Beekman

venetiëSomszithetmee, inhet le-
venvaneen filmer. In2015presen-
teerdePabloLarraínopdeBerlinale
zijn filmEl club, eensinisterdrama
overgevallenpriesters.DeAmeri-
kaanse regisseurDarrenAronofsky
(TheWrestler,Black Swan) zat inde
jury, zagdathetgoedwasensprak
zijnChileensecollegaaan:wildedie
wellicht eenbiopic regisserenover
presidentsvrouwJackieKennedy?
MetNataliePortman indehoofdrol?
Defilm,LarraínseersteEngelstalige

werk, iseenveelzijdigenverbluffend
kundiggeregisseerddramaoverde
dagennademoordopJFK,bezien
doordeogenvanzijnweduwe.Envan-
avondbijdeuitreikingvandeGouden
LeeuwteVenetiëgetiptalseenvande
favorieten.
Larraín, tijdensdepersconferentie

voor Jackie inhet festivalpaleis: ‘Als
iemanddiezobekendisalsNatalie ie-
mandspeeltdiezobekendisals Jackie,

danisdevraag:hoelangduurthet
voordekijkerdenkt: ja, ze ís Jackie.’
Dat zit ’mniet alleen inuiterlijke

gelijkenis, bezweertde40-jarigecine-
ast. ‘De illusie vangelijkenis zitook in
elegantie, beweging,manier van
spreken, zelfs vanademen. Jackie is
eenbekendedieweeigenlijkniet
kunnenkennen,ooknáhet zienvan
de film.Metdatgegevenwilde ikci-
nemamaken.’
NataliePortman(35) vult aan: ‘Vrij-

wel iedereenheeft eenbeeldvanhaar,
vanhoezeklonk.Maar inbestaande
beeld- engeluidsopnamenvaltopdat
zehaar stemenuitstralingaanpaste
bij openbare interviews.Danwasze
eenbeetjebedeesd,de stemwatho-
ger.Heel andersdanopdeopnamen
ingezelschapvanvrienden.’
Eerderdaneenklassiekebiopic, is

Jackieeen filmoverhetmythologise-
renvanpublieke figuren. EnLarraín

heeft een fijnoogvoordewrangeas-
pectenvandebrutemachtswisseling:
evende felicitaties voordenieuwe
president Johnson inbeeld, opge-
merktdoordeverseweduwe Jackie.
Eenanderekanshebber inVenetië

is LaLaLand, deopeningsfilmenmu-
sical vanDamienChazelle. EnUnevie,
StéphaneBrizésbewerkingvande
19de-eeuwse romanvanDeMaupas-
sant, zalookwel ietswinnen.De jury
onder leidingvanSamMendesweegt
ookBrimstone, de competitiefilmvan
MartinKoolhoven.Die tiptevooraf
zelf zijnactriceEmilia Jonesvoorde
prijs voorbestenieuweactrice,wat
zekernietonterecht zouzijn.
Decompetitie vande73steeditie

was sterk, eenvandebesteenmeest
veelzijdige in jaren inVenetië. Vol-
gensveel aanwezige filmjournalisten
opz’nminstgelijkwaardigaandie
vanCannes.

Reportage
FilmfestivalVenetië

WiedeGoudenLeeuwwint
wordtvanavondbekend.
Debiopic Jackie lijkt een
vande favorietenvoor
deprijs.

Bij elkaar biedt
de collectie een
gevarieerd beeld
van grijnzen en
grimassen, van
poses en gebaren

Actrices Natalie Portman (links) en Lily Rose in Venetië. Foto Getty
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De kunstcollectie in de Stadsschouwburg. Links de foto van Dirk Roofthooft, winnaar Louis d’Or 2007,
gemaakt door Stephan Vanfleteren, 2015. Daarnaast Esther de Boer-Van Rijk als Kniertje in Op hoop van
zegen, schilderij van Eduard Frankfort, 1913. Foto Sander Heezen

Eenpierrotpak
voorNasr; staal
voorHeebink
Van onze verslaggever
Hein Janssen

amsterdamRamseyNasrreisde
naarToscaneomzichineencom-
mediadell’artekostuumtelaten
fotograferendoordeItaliaanse
kunstenaarPaoloVentura.Marieke
Heebinkwerdklassiekgeschilderd
doordeNederlanderPietvanden
Boog.Beideportrettenzullenzon-
dagwordenonthuld,voorafgaand
aanhetGalavanhetNederlandse
Theaterenvanafdandeeluitma-
kenvandekunstcollectieinde
StadsschouwburgAmsterdam.
NasrenHeebinkhebbenhun

vereeuwiging tedankenaanhet
feitdat zevorig jaardeLouis en
Theod’Orwonnen,de toneelprij-
zenvoordebestehoofdrollenvan
dat seizoen.Dewinnaarsportret-
tenkomentehangennaastde
oudeschilderijendieal sinds jaar
endagdegaanderijenvande
Stadsschouwburgopfleuren.
Dezehommageistedankenaan

deStichtingOeuvreJanvanderVos-
sen.Sinds2005wordenalletoneel-
prijswinnaarsopkostenvandie
stichtinggeportretteerddooreen
kunstenaarnaarkeuze. Janvander
Vossen(1948-1998)waszelfkunste-
naarentheaterliefhebber.Hij
maakteaffichesvoortheater-en
operaproductiesenschilderdede
portrettenvanWillemNijholten
KittyCourboisdieookindeAm-
sterdamseStadsschouwburghan-
gen.Zijnpartner,acteurenimpre-
sarioJaapWieringa,heefttezijner
nagedachtenisdeStichtingOeuvre
JanvanderVossenopgericht.
MariekeHeebink (Theod’Or

2015voorMedea) koosdusvoor
Piet vandeBoog,dieookChris
Nietvelt (2008)enLinekeRijxman
(2009)maakte.Heebinksportret
isnietopdoekgeschilderd,maar

opeenmetetszurengeoxideerde
staalplaat.Het resultaat is een in-
getogen, ingedektekleurenpor-
tret vaneenexpressief actrice.
RamseyNasr (Louisd’Or2015)

verbleefdezezomerenige tijd in
hetToscaansebuitenverblijf van
PaoloVentura.Daarwerktende
acteuren fotograaf samenhet
ideeuit eenpersonage indegeest
vandecommediadell’artealsuit-
gangspunt tenemen.Opde foto
zienweNasrgekleed ineenwit-
roodPierrot-pakmetzwartebal-
len. Inzijnhandhetmaskervan
deartiest,naasthemeenzwaard
eneentoeter.Dedieperebeteke-
nis vaneenenandermag ieder
voorzichzelfontdekken–daar-
voor iskunst immersbedoeld.
Decollectieis intussenbehoor-

lijkuiteenlopend.Oversmaakvalt
uiteraardniettetwisten,maarde
hulsttakjesbijhetschilderijvan
KeesHulstzijnmisschienwatalte
decoratief.Hetfraaieportretvan
eenbijnatimideHalinaReijnzal
eeuwigheidswaardeblijkenteheb-
ben,al ishetmaarvanwegehetin-
trospectievekarakterervan.Eénac-
teurbedanktevoordeeer:Pierre
Bokmawonin2013deLouisd’Or
voorzijnrol inDeVerleidersmaar
wildenietwordenvastgelegd. ‘Hij
staatlieverophettoneeldandat
hijaandemuurhangt’,aldusde
StichtingOeuvreJanvanderVos-
sen.

Het portret dat Paolo Ventura voor de kunstcollectie van Ramsey Nasr maakte. Foto Paolo Ventura

Het portret van
Halina Reijn zal
eeuwigheidswaarde
blijken te hebben


