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e haren zijn nog gemillimeterd en de wenkbrau-
wen zelfs helemaal afgeschoren. De Antonio
Banderas die komt aanschuiven voor een inter-
view in Málaga is niet de Antonio Banderas die
je kent van de films en de boekjes. Een relict van
de opnames voor Genius: Picasso die enkele
dagen daarvoor afgerond zijn op de set in
Boedapest. Om de stokoude Picasso te spelen,
moest Banderas zelf ook een transformatie
ondergaan.

Hij is er nog altijd wat moe van, zegt de 57-
jarige Banderas. “Ik werd om half drie ’s nachts
opgepikt bij mijn hotel en vanaf drie uur zat ik
vijf uur lang op de make-upstoel om mijn pruik
en de schmink aan te brengen. De opnames
duurden tot acht uur ‘s avonds, waarna ik nog
wat moest studeren. En de volgende dag was het
opnieuw hetzelfde. Ik voelde me toen zelf een
oude man in alles wat ik deed.”

D
Antonio Banderas speelt Spaanse schilder in nieuwe tv-reeks van National Geographic

Pablo Picasso maakte enkele
tienduizenden kunstwerken en hield er
tussendoor nog een turbulent
liefdesleven op na. Gevonden vreten
dus voor een tv-reeks en voor Antonio
Banderas, die net als Picasso in Málaga
geboren is. ‘Hij was in al zijn ontrouw
heel wreed.’
JAN DEBACKERE

Toch is Banderas vooral blij dat hij in de huid
van Pablo Picasso mocht kruipen. Banderas is
geboren in Málaga, de Spaanse stad waar ook
Picasso (1881-1973) tien jaar woonde voor zijn
ouders naar La Coruña verhuisden. “Toen mijn
moeder me naar school bracht, passeerden we
altijd langs het geboortehuis van Picasso. Iedere
dag opnieuw vertelde mijn mama dat Picasso hier
af geboren was. Sindsdien ben ik gefascineerd
door hem. Niet alleen voor mij, maar voor vele
Malagueños is hij een held, ook al heeft hij hier
maar tien jaar gewoond. Hij is de enige van ons
die het buiten de stad, buiten Spanje gemaakt had.
Hij was een zon die afstraalde op de stad.”

Nadat National Geographic vorig jaar het
leven van Albert Einstein verfilmde, is Genius:
Picassohet tweede luik in wat een langere reeks
moet worden. De serie vertelt het levensverhaal
van Pablo Picasso, van bij zijn geboorte tot zijn
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Niet Hollywood, maar 
de Vlaamse theatermaker 
Ivo van Hove verbeeldt voor
het eerst het trieste verhaal
uit Yanagihara’s bestseller
Een klein leven. Op verzoek
van de schrijver gaat Van
Hove er mee aan de slag bij
Toneelgroep Amsterdam.

Toneelgroep Amsterdam heeft
als eerste de rechten verworven
voor een toneelbewerking van
de wereldwijde bestseller Een
klein leven (A Little Life, 2015) van
de Amerikaans-Hawaïaanse
auteur Hanya Yanagihara.
Regisseur Ivo van Hove en dra-
maturg Koen Tachelet bewerken
het boek voor toneel. Hun voor-
stelling Een klein leven gaat op 

23 september in première.
Een klein leven is het verhaal

van vier vrienden in New York:
Willem, JB, Malcolm en Jude,
waarbij de tragische Jude cen-
traal staat. Seksueel misbruik,
automutilatie, depressie en suï-
cidale gevoelens tekenen zijn
leven. Ondanks de onbaatzuch-
tige toewijding van zijn vrienden
lukt het Jude niet zijn trauma’s
te verwerken. A Little Life werd
in 2015 genomineerd voor de
Man Booker Prize en de National
Book Award. 

Het was de auteur zelf die 
Van Hove toestemming gaf haar
boek voor theater te bewerken.
“Ze schreef dat het voor haar een
grote eer zou zijn, als ik haar
boek op toneel wilde brengen.”

Yanagihara kende Van Hoves
werk uit New York, ze had onder
meer zijn Broadway-voorstelling
The Cruciblegezien. Diverse ont-
moetingen volgden, waarin 
Van Hove uitgebreid zijn visie op
het boek presenteerde. “Het
kostte behoorlijk wat overre-
dingskracht. Yanagihara is zeer
voorzichtig en dat begrijp ik wel,
want dit is de eerste keer dat zij
haar kindje uit handen geeft.”

De cast ligt ook al vast: Willem
wordt gespeeld door Maarten
Heijmans. Majd Mardo speelt
kunstenaar JB en gastacteur
Mandela Wee Wee architect
Malcolm. Hans Kesting speelt
alle mannen die Jude kwaad
doen. Jude wordt gespeeld door
Ramsey Nasr. (VK)
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Streamingdienst Netflix gaat de
eerste Nederlandse ‘original serie’
maken. De serie, waarvan de
naam nog niet bekend is, wordt
dit jaar door productiebedrijf
Pupkin (Van God los)gemaakt en
bestaat uit acht afleveringen van
30 minuten. In 2019 zal de origi-
nal serie wereldwijd beschikbaar
zijn op Netflix. 

De Nederlandse Netflix-serie
speelt zich af in Amsterdam en
vertelt over een groep jonge vrij-
gevochten studenten die genie-
ten van alles wat het leven biedt:
rijkdom, seks en macht. Dit ver-
andert echter als ze, zonder het
te beseffen, een verborgen toe-
gang naar een demonische
wereld uit de Nederlandse
Gouden Eeuw openen. 

Acteurs zijn nog niet bekend-
gemaakt. De serie is bedacht en
wordt geproduceerd door Pieter
Kuijpers en Sander van Meurs
van Pupkin en wordt geschreven
door schrijverscollectief Win -
chester McFly. De productie zal
worden overzien door showrun-
ner Michael Leendertse (Van God
Los, Smeris). “Ik kijk ernaar uit
om een serie te maken die twee
genres combineert: coming of
age en horror”, vertelt Pieter
Kuijpers. “De serie hint naar de
meedogenloze Nederlandse
geschiedenis waar onze welvaart
deels op is gebaseerd. Ik vind het
een eer om met Netflix samen te
werken, een van de grootste en
beste spelers in de wereld van
drama en film.” (ANP)
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