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Tips

DE VERLEIDERS
De Verleiders spelen de voorstelling #nikste -
verbergendeze week in DeLaMar. De afgelopen
jaren maakte de groep verschillende theatervoor-
stellingen waarbij zij maatschappelijke problemen
aan de kaak stelde. Ditmaal is de macht van grote
bedrijven als Google, Apple en Facebook het on-
derwerp. De voorstelling bestaat zoals gewoonlijk
uit twee delen: een fictief toneelstuk en vier
praatjes die De Verleiders geven als zichzelf. De
setting is een  vergadering van een commissie die
de regering moet adviseren over privacywetge-
ving. Elk van de vijf leden achter de tafel (George
van Houts, Tom de Ket, Leopold Witte, Victor 
Löw en Pierre Bokma) geeft een presentatie.
 Tussendoor wordt de voorstelling stilgezet voor
een van de monologen. Pierre Bokma ontving voor
zijn rol de Johan Kaart Prijs. De voorstelling is van
19 tot en met 23 juni te zien in het DeLaMar Thea-
ter op diverse tijden. Kaarten zijn verkrijgbaar via
delamar.nl.

OPERA IN HET PARK
In Park Frankendael is tijdens het jaarlijkse Opera
in het Parkop 18 juni een vertoning van Pelléas et
Mélisande van Debussy. De voorstelling in
 Nationale Opera & Ballet is live te zien op een
groot scherm. Het verhaal gaat over een drie-
hoeksverhouding tussen twee halfbroers en een
meisje. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis.

DOCUMENTAIRE OVER HILDO KROP
Hildo Krop – Beeld van een kunstenaar is een bio-
grafisch documentaireportret vanamsterdamse
Schoolbeeldhouwer en -kunstenaarHildo Krop.
Krop heeft meer dan 400 beelden gemaakt voor
de Amsterdamse openbare ruimte. Voorafgaand
aan de vertoning op 19 juni om 20.00 in het Ketel-
huis houdt Ton Heijdra, schrijver van boeken over
Amsterdamse buurten, een lezing. 

MAIL & WIN LE GRAND MICHEL LEGRAND
Noortje Herlaar, Jon van Eerd, Cor Bakker en het
Philips Symfonie Orkest en koor brengen een
hommage aan de meester van de evergreen:
 Michel Legrand. Voor dit concert op 25 juni om
20.15 uur in het Concertgebouw zijn 3 x 2 kaarten
te winnen. Mail uiterlijk woensdag Legrand, 
naam, adres en telefoonnummer naar
 mailenwin@parool.nl.

tHeateR – HollanD FeStival

De KeRSentuin

Door ITA

Gezien 16/6, ITA

te zien t/m 23/6 en 22 t/m 28/8, aldaar

De Engelse regisseur Simon McBur-
ney maakt zijn debuut bij Ivo van Ho-
ves ITA met een überklassieker: Tsje-
chovs De kersentuin. Waar Van Hove
in de Angelsaksische wereld ‘a maxi-
malist minimalist’ wordt genoemd –
met spaarzame theatermiddelen
voert hij de intensiteit tot het uiterste
op – zou je McBurney een minimalis-
tische maximalist kunnen noemen.
In zijn voorstellingen gebeurt veel,
maar de impact lijdt eronder.

Zo ook De kersentuin, die tegelijk ko-
misch, tragisch en geëngageerd wil
zijn, in alledrie die registers mooie
momenten heeft, maar als geheel on-
bevredigend blijft. Opvallendste ken-
merk aan deze enscenering zijn de
beige pakken, bloemetjesjurken, wij-
de pijpen en brede stropdassen (ont-
werp Fauve Ryckebusch). McBurney
verplaatste de handeling – rond de
spilzieke Amanda (Chris Nietvelt) die
haar landgoed moet verkopen – naar
het Nederland van de jaren zeventig. 

De vet aangezette vormgeving geeft
zeker aan het begin ruimte voor
kluchtige scènes. De spelers komen
door gemimede deuren (met geluids-
effect) het houten platform op dat de
kinderkamer voorstelt. Eromheen
een enorm grasveld, omsloten door

een rond videoscherm dat een Hol-
lands landschap met elektriciteits-
masten en energiecentrale toont. De
stemmen van achter op het toneel
krijgen een lichte echo mee, alsof ze
vanuit een flashback praten.

Slavernijverleden
Hoe clownesk de personages zich
ook gedragen, Tsjechov toont altijd
ergens hun tragische kern: het zelfin-
zicht van de kletsgrage, lolly’s sabbe-
lende broer (Bart Slegers), het nihilis-
me van de stuntelige boekhouder
(Robert de Hoog), de onbeantwoorde
liefde van de verstandige maar saaie
dochter (Janni Goslinga). Het blijft
prachtig te zien hoe de acteurs een
komische act kunnen doen en dan
met een handbeweging of een halve
zin de ijzingwekkende afgrond van
hun personages kunnen laten zien.

Het geëngageerde aspect gaat over
de schulden uit het verleden die we
meedragen. Op het landgoed is jaren
geleden het zoontje van Amanda ver-
dronken. We horen hem af en toe nog

om haar roepen. Intrigerend is het
moment dat een gewonde, zwarte
man (Ruurt de Maesschalk) het podi-
um opstruikelt en door Amanda
wordt afgepoeierd. Hij blijft staan
terwijl eeuwige student Peter (Majd
Mardo) een gloedvolle monoloog
over de voorwaartse schuld van lijf -
eigenschap houdt. “Om in het heden
te leven moeten we afrekenen met
het verleden.” Zo verbindt McBurney
knap Tsjechov aan het onverwerkte
Nederlandse slavernijverleden.

In zijn maatschappijkritiek lijkt de-

ze voorstelling op Kinderen van de
Zon van Van Hove uit 2011: een intel-
lectuele elite heeft haar verantwoor-
delijkheid verzaakt met gebeuzel en
hedonisme. Alleen selfmade zaken-
man Steven (Gijs Scholten van
Aschat), zoon van een arbeider op het
landgoed, weet te handelen en koopt
het landgoed om er op een nieuwe
manier geld mee te gaan verdienen. 

Aan het eind staan het kind en de
zwarte voorbijganger bij de stervende
huisdienaar (Hugo Koolschijn), die
vergeten is bij het afsluiten van het
landgoed. Een beeld dat zegt: we heb-
ben onze kinderen, onze ouderen en
onze minderheden niet beschermd
tegen de grote lok roep van het geld
die ná de jaren zeventig weerklonk.

Tegelijk echoot dit beeld een foto
die ik zag van klimaatactiviste Greta
Thunberg en Barack Obama. Ik kan
me moeilijk voorstellen dat de ma-
kers zo snel hebben kunnen reage-
ren, maar het resultaat is een intrige-
rende combinatie van boete en hoop.
Simon van den Berg

Hannah Stöve
ROTTERDAM

I
n de Rotterdamse Kunsthal maakte een
Amsterdammer eventjes de dienst uit: Lee
Stuart (37), brand director van streetwear-
label Patta, van de gelijknamige winkel op
de Zeedijk. Het museum vroeg Stuart als
gastcurator voor een tentoonstelling over
de invloed van hiphop op de hedendaagse
mode. Die is namelijk gigantisch – kijk al-
leen al naar hoe sportkleding het straat-
beeld al jaren domineert. 

“Sneakers, grote logo’s op je chest, hoodies: die
zijn allemaal ontwikkeld in hiphop, en nu
super geaccepteerd in de mainstream,” zegt
 Stuart, die voor zijn baan bij Patta werkte als sty-
list en hoofdredacteur van hiphopwebsite State
Magazine. “Het is nu niet eens meer voor te stel-
len dat die kleding níet normaal is.” Toch is het
volgens hem belangrijk niet te vergeten waar
deze mode vandaan komt. “Bijzonder dat een
kleine subcultuur uit het zuiden van de Bronx
nog steeds zoveel impact heeft.” 

Glas-in-loodraam
Stuart laat dat zien met een zaal vol fotografie
van het New York uit die tijd, grofweg de jaren ze-
ventig tot en met negentig. We zien veel straat-
beelden van Jamel Shabazz (1960), die begin ja-
ren tachtig Amerikanen op straat vastlegde:
stoer poserend in oversized kleding, met grote
gouden sieraden en boomboxen aan hun voeten. 

“Het werk van Shabazz stond van begin af aan
op mijn wishlist,” zegt Stuart. “Vanwege de atti-
tude, de fun. De mensen op zijn foto’s dragen
veel elementen die nu nog steeds populair zijn,
zoals denim. In de mode kom ik zijn werk vaak
als inspiratiebron op moodboards tegen.” Be-
kende rappers die de stijl via hun muziek over
de wereld verspreidden zijn ook vertegenwoor-
digd, onder wie rapper Ice Cube en een jonge Lil’
Kim, gefotografeerd door Dana Lixenberg. 

De expositie is kleiner van opzet dan de beken-
de grote exposities in de Kunsthal over ontwer-
pers als Viktor en Rolf en (vanaf dit najaar) Thier-

Hiphop Sportkleding domineert al jaren het straatbeeld

De invloed van hiphop op
mode is immens, laat een
expositie in de Kunsthal zien.
‘Het is niet meer voor te stellen
dat die kleding níet normaal is.’

Van de Bronx naar
high-end mode

ry Mugler. Naast de historische fotografie en een
funky levende tijdlijn is er werk te zien van he-
dendaagse kunstenaars die elementen uit hip-
hop gebruiken, zoals een glas-in-loodraam van
Kehinde Wiley. Je zou het raam zo in een kerk
verwachten, totdat je ziet dat Wiley geen Jezus of
Maria heeft afgebeeld, maar een jongen uit Har-
lem. “Heel chill dat hij de Afro-Amerikaan daar-
mee een soort status van heilige geeft.”

Wat betreft de hiphopstijl van nu heeft Stuart
ervoor gekozen iets over de huidige industrie en
cultuur te zeggen, in plaats van de werkelijke in-
vloeden op kledingstukken – die zijn überhaupt
op een hand te tellen. Naast een fotoserie met
jongeren in lange rijen voor exclusieve sneakers
delen vijf grote vissen uit de mode-industrie op
videoschermen hun succesverhaal. 

Stuart heeft veel moeite gestoken om Virgil
Abloh in dat rijtje te krijgen: sinds deze Ameri-
kaanse ontwerper van het populaire streetwear-
merk Off-White ook luxehuis Louis Vuitton aan-
voert, geldt hij als het ultieme bewijs dat hiphop
is doorgedrongen tot de hoogste regionen van
de mode. Abloh haakte op het allerlaatste mo-
ment af, maar Stuart kon toch regelen dat Off-
White een exclusief T-shirt maakte in samen-
werking met de Kunsthal. Het zwarte shirt met
twee logo’s op de borst is verkrijgbaar in zeer be-
perkte oplage, en heeft zoals het hoort ook een
exclusief prijskaartje: zo’n 300 euro. 

Street Dreams: How Hiphop took over Fashion, 
t/m 15/9, Kunsthal Rotterdam.

→ Jeugd in Brooklyn.  FOTO JAMEL SHABAZZ

De kersentuin wil
komisch, tragisch én
geëngageerd zijn

Tsjechov en de grote
lokroep van het geld


