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‘Staar je drie uur naar je iPhone, dan zegt niemand iets. Kijk je een
uurtje ontroerd naar wuivend graan, dan is er iets mis met je’
Cabaretière Nathalie Baartman in haar voorstelling Breek → 47

SCHOENEN EN KLEDING

EMIL NOLDE

ONDER DE RODE LOPER

Beyoncé maakt
ontwerpen
voor adidas

Merkel haalt
schilderijen uit
kanselarij

ate de Jong
schrijft thriller
over filmwereld

Beyoncé gaat schoenen en kleding ontwerpen voor het sportmerk Adidas. De Amerikaanse
superster zal onder de vleugels
van Adidas ook haar kledinglabel Ivy Park nieuw leven inblazen. Ze beëindigde vorig jaar
de samenwerking met de Britse
modetycoon Philip Green. Met
het aantrekken van Beyoncé wil
Adidas de tanende verkopen
van zijn schoenen opkrikken.
“We delen een filosofie van creativiteit, groei en sociale verantwoordelijkheid.”

Bondskanselier Angela Merkel
heeft twee schilderijen van Emil
Nolde (1867-1956) uit haar kantoor laten weghalen. De aanleiding was een bruikleenverzoek
van de eigenaar, de Pruisische
Cultureel Erfgoedstichting. In
een expositie over Nolde en zijn
rol in het nazisme wilde de stichting het schilderij Brecher
(1936) tonen, dat in de kanselarij
hing. Merkel besloot daarop ook
Blumengarten (1915) te retourneren, het andere schilderij van
Nolde in haar werkkamer.

Filmregisseur, (scenario-)
schrijver en producent Ate de
Jong komt met een factionthriller over de filmwereld,
Onder de rode loper. Het verhaal speelt zich af tijdens de opnames van De ontdekking van
de hemel en Enigma, films
waarvan De Jong zelf (co)producent was. De Jong: “Sommige
gebeurtenissen hebben daadwerkelijk plaatsgevonden, andere zijn gefictionaliseerd. Veel
namen zijn veranderd, maar niet
allemaal.”

Terwijl Von Aschenbach in de
ban raakt, tintelt Tommy’s lijf
theater
DooD in Venetië
Door Internationaal Theater Amsterdam,
Koninklijk Concertgebouworkest
Gezien 4/4, Koninklijk Theater Carré
te zien t/m 13/4, aldaar

Ver weg en dichtbij
Vandaag blijf ik thuis van Marisca
Voskamp-Van Noord maakt deel
uit van de tentoonstelling Far-off
Nearby in Nieuw Dakota, waarvoor ook Sarah van Lamsweerde
& Esther Mugambi, Aimée Zito
Lema & Elisa van Joolen, Judith
Westerveld en Marjet Zwaans de
afgelopen twee jaar concepten
ontwikkelden. Ze brengen het
translokale in de kunst en de betekenis ervan in kaart. De uitwerking ervan loopt uiteen van workshops in buurtkamers, met bewoners die pijnplekken in de
openbare ruimte benoemen, tot
onderzoek naar de betekenis van
‘iemands moedertaal’.

Tijdens de expositie worden de
verbindingen met AmsterdamNoord voortdurend geherdefinieerd, met fietstochten langs de
verschillende partners en performances, en taalscholen die hun
klaslokaal tijdelijk naar de tentoonstellingsruimte verhuizen.
Het proces is te volgen op
www.nieuwdakota.com.
De tentoonstelling wordt morgen
om 4 uur geopend door Maarten
Doorman, die voor de gelegenheid het essay Ver weg en
dichtbij. Over het translokale in de
kunst schreef, en is t/m 19 mei te
zien in Nieuw Dakota op de
NDSM-werf.

over het landschap waar wij in wonen en werken. En het gaat over de rol die ik daarin heb als
kunstenaar, moeder en vrouw – en als zijn
vrouw. Ik moest ook een nieuwe horizon voor
mezelf creëren, omdat ik wist dat ik alles zou
verliezen wat mij dierbaar is. Maar door die
vouw te maken, kon ik alle verdriet koesteren en
vervangen door positiviteit.”
Er verschijnt een lachje op haar gezicht. “Andre heeft daar een mooi gedichtje over geschreven. Dat stond op de rouwkaart en zit nu aan het
begin van de ﬁlm: ‘Als ik mijn ogen opendoe / dan
weet ik niet wie ik ben / dan galoppeert het ochtendlicht als een paardje de weide binnen // Als ik
mijn ogen opendoe / dan weet ik niet wie ik ben /
want ik weet niets/ en alles kan opnieuw beginnen / Ik zeg A.’ Daar zit zoveel levensenergie in.
Dat is belangrijk, hè. Ik ben 48, maar ik heb het
gevoel dat alles weer openligt. Alle remmen
kunnen los.”

Halverwege wordt het blinkend spiegelende goud van de toneelvloer
langzaam vervangen door zand. Die
verliest zo niet zijn kleur, maar wel
zijn glans. Een mooie vondst van scenograaf Jan Versweyveld. Zijn toneelbeeld ademt dat Venetiaanse gevoel van zee en overdaad. Vooral die
overdaad typeert deze productie.
Een godenroes op afstand: zo ervoer Thomas Mann – schrijver van De
dood in Venetië – zijn tijd in Venetië.
Hij schreef er een verhaal over. Wanhopig op zoek naar inspiratie reist
schrijver Gustav von Aschenbach af
naar Venetië, waar hij in de ban raakt
van de schoonheid van een jongen.

De schrijver en zijn vrouw
In zijn toneelbewerking onderwerpt
Ramsey Nasr de novelle aan een bijzondere lezing: namelijk die van de
schrijver zelf. Simultaan aan Manns
plot voert Nasr de schrijver zelf –
‘Tommy’ – en zijn vrouw Katia op. Zo
zien we hoe Von Aschenbach (Nasr)
overvallen wordt door lusteloosheid,
terwijl Tommy (Steven Van Watermeulen) tegelijkertijd vastloopt in
een schrijversblok. En als Von

Aschenbach in de ban van de jonge
knul raakt, tintelt verderop de inspiratie door Tommy’s lijf.
Op die manier wordt niet alleen de
evidente invloed van een auteur op
diens werk getoond, maar ook hoe
dat terugslaat: welke invloed het
boek (en dus zijn schrijver- en kunstenaarschap) op hém en zijn omgeving uitoefent.

orkest op het podium
Regisseur Ivo van Hove vond het belangrijk dat muziek en spel een evenredig aandeel in de voorstelling hadden en plaatste de 47 orkestleden
plus dirigent (David Robertson) van
het Koninklijk Concertgebouworkest
en countertenor Yuriy Mynenko op
het podium. Hoewel de tekst van
Nasr wel degelijk leidend is, neemt de
muziek (nieuw werk van Nico Muhly,
aangevuld met Webern, Strauss,
Monteverdi, Bach en Schönberg)
soms op onverwachte momenten een
loopje met de personages.
Lang dreigt de voorstelling – ondanks de prominente aanwezigheid
van Tommy als becommentariërende factor – een literaire maar ontheatrale vertaling van het boek te worden. Veel observaties, bedenkingen,
maar bar weinig drama.
Pas halverwege leeft de voorstelling
eventjes op. Dan wordt de focus verlegt van Von Aschenbach en zijn onbereikbare begeerte naar diens
schepper: de schrijver en zijn vrouw,
en is er even wezenlijk sprake van een

dramatische dubbelheid, van afkeer
en verlangen die om voorrang strijden. Dan krijgt bovendien ook de
aanvankelijk ondankbare rol van Katia (Marieke Heebink) reliëf: ze bevraagt haar man naar zijn motieven,
betrapt hem op de autobiograﬁe die
hij aanvankelijk ontkent te schrijven
en confronteert hem met de consequenties ervan – voor hem, haar en
hen samen.
De scène is een opluchting, omdat
er eindelijk iets tastbaars op het spel
staat, Nasr de ruimte neemt dat te ex-

Veel observaties,
veel bedenkingen, maar
bar weinig drama
ploreren en het zijn personages uit
laat vechten, in plaats van dat het in
gestileerde taal en suggestieve beelden blijft steken. Zo komen de grote
thema’s als overgave en verantwoordelijkheid eindelijk tot leven. Het
moment heeft iets prettigs aards binnen alle de geabstraheerde esthetiek.
Uiteindelijk verzuipt de voorstelling weer in bombast: de overweldigende muziek, het weldadige decor,
het vooral afstandelijke, gestileerde
en nagenoeg humorloze spel – en
omgeven door avondrood licht, terwijl voor de zekerheid Im Abendrot
van Strauss aanzwelt, dooft Dood in
Venetië als een nachtkaars uit.
Sander Janssens

→ Von
aschenbach
(ramsey nasr)
en de jonge
tadzio (achraf
Koutet). FOTO JAN
VERSWEYVELD

