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‘Wereldmuseum’ is te Angelsaksisch
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Iedereen met een
mening heeft de
kans gemist om
zijn mond te
houden

KiM

dat op zich al niet makkelijk hanteerbaar
is. De keuze voor een schreefloze letter is
vreemd: het verleent het boek niet de
allure die het zou moeten hebben.
Eenzelfde opmerking geldt ook voor de
vormgeving. Op sommige momenten is
die ronduit prachtig, maar al te vaak heb je
het idee naar een goedkope, wat ouderwetse encylopedie te kijken. Er zijn te veel
pagina’s waar de schilderijen ongeïnspireerd opgestapeld worden als prenten in
een plakboek. En als de kleuren dan nog
eens gaan vloeken met elkaar.

hoeft dit nog wel, een boek van 1.000 pagina’s
dat 3.000 jaar kunst uit de hele wereld bundelt?
maar misschien is het uitgerekend iets voor deze
tijd: het is overzichtelijk en tastbaar. Het wereldmuseum van de kunst is monumentaal, maar niet
het boek dat alle andere overbodig maakt.
eric rinckhout

Remedie tegen haat
Alles zal worden onthuld, o lezer. Het is gewoon een kwestie van
tijd. U weet toch waarom de roerende voorheffing op auteursrechten dan toch niet werd verhoogd? Di Rupo heeft dat gedaan zodat
alle zogezegde intellectuelen en de op ons kap subsidieslurpende
artiesten uit dankbaarheid hun pijlen zouden blijven richten op
Bart De Wever, maar lang zal dat spelleke niet duren, tot 2014 om
exact te zijn, want daarna is het gedaan met al dat Vlaams geld in
een bodemloze put.
Iemand die krantenfora leest zal deze parafrase van toon en
argumentering niet onbekend zijn. De tragische ironie van het
Vlaams-nationalisme en haar nu weer groeiende aanhang is dat
zij zich steeds verbeeldt de wil van het volk uit te drukken, zelfs
zonder op dat moment al een meerderheid te hebben. Wat je op
sommige kranten- of tijdschriftenfora kan lezen zijn de strijdbare
aanklachten van hen die zich samen een bezet volk wanen.
Binnen dit denken zijn artiesten collaborateurs met het regime
omdat ze subsidies krijgen, is er geen enkele gazet die echt van
‘ons’ is, lijkt België alsnog in stand gehouden door een paar lachwekkende samenzweringen en is het uur van de wraak nakende.
Wat er ook gebeurt tot 2014; het zal altijd binnen deze context
worden geïnterpreteerd.
Het probleem met dit wij-zijdenken is dat het alles weet om te
zetten in geheime manoeuvres, pestcampagnes van ‘zogenaamd
progressief links’ en wanhoopspogingen om het onafwendbare
alsnog af te wenden. In deze wereld heeft iedereen met een andere
mening zijn kans gemist om
zijn mond te houden. De ironie
die deze geopende doos van
Pandora met zich meebrengt is
dat niemand nog veilig is na
2014, en dan vooral zij niet die
deze doos mee geopend hebben. Bart de Wever moet en zal
de wraakengel zijn van deze
culturele contrareformatie.
Met een vlammend zwaard zal
hij voor het volk de schade
moeten herstellen van zo veel decennia culturele en maatschappelijke bezetting, het juk van de Waal zal in minder dan vijf minuten politieke moed worden afgeworpen, etcetera.
Mocht dit alsnog niet lukken, is hij de verrader. Want zo werkt
wraak, en zo werkt het in een land waar wij met al onze welvaart
vergeten zijn wat het is om een gemeenschap te zijn, zij het
Belgisch of Vlaams. En nee, dit los je niet op met meer haat ten
opzichte van al dan niet vermeend nakend fascisme. Dit los je ook
niet op door aan de overheid te vragen om meer te doen voor tolerantie. Diezelfde overheid wordt immers door velen niet meer of
minder geminacht. Zelf uit de zetel komen, zelf bouwen aan een
gemeenschap, vanuit de basis warmte in diezelfde gemeenschap
pompen zonder te letten op wat voor gezindheid ook, zelfs niet op
hen die menen dat haat een oplossing is. Want iedereen heeft hier
boter op zijn hoofd. Een Europese gemeenschap die blind en roekeloos het ene na het andere democratische deficit heeft geschapen. Een overheid die zich heeft laten uitverkopen door kortetermijndenken. Een hoop media die zich laten gijzelen door
adverteerders en die nog steeds menen dat cynisme en ironie de
kortste wegen zijn naar ieders hart. En u en ik, die warmte beperken tot wat gekeuvel aan de kersttafel en bij het uitdelen van nog
steeds dure cadeaus aan elkaar, niet aan een ander. Twee voor
twaalf. Want na het uur van de wraak rest ons ruzie maken op
puinhopen, met het geraas van een steeds roekelozer wordende
wereld op de achtergrond.
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Damien Hirst ontwerpt rugzakken voor het goede doel
Voor de luttele prijs van 42.000
euro per stuk zijn ze van u, de
rugzakken die Damien Hirst, het
enfant terrible van de Britse kunstwereld, ontwierp voor de Just One
Eye. Die kunstwebsite stort het
geld door naar Unicef. Hirst sloeg

de handen in elkaar met de tweelingzusjes Mary-Kate en Ashley
Olsen. Highbrow meets lowbrow
zeg maar. De acterende zusjes, die
zich heruitgevonden hebben als
ontwerpersduo, brachten onder
hun label The Row al eens kroko-

dillenleren rugzakken uit: een van
27.500 euro en een van 30.745
euro. Die pimpte Hirst nu met zijn
beroemde gekleurde bollen en pillen. Negen verschillende versies
bedacht hij. Vanaf 12 december
zijn ze te koop. (ST) (RV)

Twee keer Ingmar Bergman,
twee keer Ivo Van Hove
Ivo Van Hove gaat vanavond in
première met een bewerking van
twee filmscenario’s van Ingmar
Bergman. Een tweeluik over
identiteit en het verlies dat elke
levenskeuze met zich meebrengt.
‘Dit stuk gaat ook over mijn eigen
leven.’

kinderen gaat vermoorden? Omdat het
helpt om onze ruwe instincten te kanaliseren. Als we dat niet meer zouden doen,
zouden we elkaar écht de kop inslaan. En
dat doen we al te veel.
“Dit tweeluik gaat dus ook over mijn
leven. Af en toe doe ik dat, een stuk
maken over aspecten van mijn eigen
identiteit. Dat was bijvoorbeeld zo met
Angels in America (een stuk over homoseksuelen en aids in het Amerika van de
jaren tachtig). Nu had ik het nodig om
naar mezelf als regisseur te kijken.
Mezelf de vraag te stellen: moet ik nu
echt zo veel verdragen om door te gaan
met wat voor mij essentieel is?”

Sofie MulderS

Hendrik is een regisseur. Zijn leven is een
puinhoop, maar in het theater beleeft hij
zijn diepste verlangens. Elisabeth is een
actrice. Plots is spelen voor haar zinloos
geworden, en doet het jonge moederschap haar twijfelen. De zin en onzin van
theater en kunst, de grens tussen verbeelding en werkelijkheid, de hartverscheurende keuzes die we in dit leven
moeten maken: die vragen staan centraal
in het tweeluik van Toneelgroep
Amsterdam dat vanavond in première
gaat. Voor Na de repetitie/Persona
bewerkte regisseur Ivo Van Hove twee
filmscenario's van Ingmar Bergman
(1918–2007) en bracht ze voor het eerst
samen.
Van Hove: “Ik heb ondertussen een
kleine geschiedenis met Bergman. In
2005 heb ik Scènes uit een huwelijk van
hem geënsceneerd, en in 2009 Kreten en
gefluister. Bergman was niet alleen theaterregisseur, ook zijn films waren heel
bekend. In mijn jonge jaren stonden die
op het programma van de Monty en de
Cartoons in Antwerpen, en het was daar
dat ik ook zijn Persona zag. Toen begreep
ik daar nog niet zoveel van, maar de film
is altijd in mijn hoofd blijven zitten, en
met het ouder worden kon ik hem ook
meer doorgronden. Na de repetitie is een
heel andere film van hem – een klassieke
toneeltekst, terwijl Persona een meer filmisch scenario is – maar er zijn heel
mooie linken tussen de twee.”
Bijvoorbeeld: beide spelen zich af in
het theatermilieu.
“De centrale figuur in Na de repetitie is
een regisseur. Al zijn relaties zijn mislukt, hij wordt ouder, maar in de illusie
van toneel beleeft hij zijn diepste verlangens. Theater maken is ontzettend
belangrijk voor hem, even essentieel als
eten en drinken.

‘Kunst helpt ons
onze ruwe
instincten te
kanaliseren.
Zonder kunst
zouden we elkaar
écht de kop inslaan’
“Persona gaat over Elisabeth, een
actrice die midden in een opvoering
stopt met spelen. Zij wordt verscheurd
door haar leven als jonge moeder en
haar leven als gevierd actrice. Heel herkenbare situaties, ook voor mensen vandaag. Maar tegelijk stelt Bergman ook
grotere vragen in zijn stukken: is kunst
belangrijk voor ons eigen leven? En voor
de maatschappij?”
Vanwaar de behoefte om daarover dit
tweeluik te maken?
“U weet dat ik theater en kunst essentieel
vind voor deze samenleving, en ik probeer dat ook zo veel mogelijk te zeggen.
Ik ben ervan overtuigd dat het er zonder
schouwburgen, musea, bibliotheken en
bioscopen erg rauw aan toe zou gaan.
Waarom gaan we kijken naar een stuk
over Medea? We weten toch dat zij haar

de stukken gaan ook over de grens
tussen wat echt is en wat niet.
“Het Latijnse woord ‘persona’ betekent
‘masker’. Allemaal dragen we een masker, elke dag. Bij mijn partner gedraag ik
me anders dan bij mijn acteurs, en tussen mijn technici gedraag ik me weer
anders. Elke mens bestaat dus uit meerdere identiteiten. Kijk naar Elisabeth: zij
moet moeder zijn, maar tegelijk wil ze
actrice zijn. Het is belangrijk dat je voor
jezelf ontdekt wie je bent en wat je eigen
plek is in de samenleving.”
Niet gemakkelijk.
“Nee, dat klopt. Het leven is nu eenmaal
erg complex. Bergman kan daar op een
heel herkenbare manier over schrijven.
Elk stuk van hem gaat over brandpunten
in het leven, waarmee iedereen vroeg of
laat geconfronteerd zal worden. Over de
dood bijvoorbeeld, zoals in Kreten en
gefluister. Er wordt vaak gezegd dat zijn
teksten nogal ontoegankelijk zijn, maar
het tegendeel is waar als je ze goed ensceneert. Ik heb dus erg graag gewerkt aan
dit tweeluik. Ook omdat het met een
intieme ploeg was. Ik hou nog altijd heel
veel van grote voorstellingen met veel
volk op het toneel, maar af en toe heb ik
ook de behoefte om iets met een kleine
topploeg te maken. Zoals nu.”

Na de repetitie/Persona van
Toneelgroep Amsterdam gaat
vanavond in première in luik.
daarna op tournee, t.e.m. 15 juni
2013. www.tga.nl

et maken van zo’n vuistdik werk is
een beetje zoals het bouwen van de
Toren van Babel. Een grote onderneming met veel volk. Dat wordt meteen
duidelijk aan de hand van cijfers. Aan de
publicatie van het boek – oorspronkelijk
uitgegeven door Phaidon Press in Londen
– ging tien jaar research en schrijfwerk
vooraf door meer dan honderd medewerkers. Het boek meet 42 bij 32 centimeter, is
992 pagina’s dik en weegt 7 kilo.
Het boek brengt zo’n 3.000 werken
samen uit even veel jaren kunstgeschiedenis: van de grot van Lascaux tot Damien
Hirst. En, voor alle duidelijkheid, het gaat
niet alleen om westerse kunst. Azië, India,
Zuid-Amerika en Afrika komen ook uitvoerig aan bod. De kunstwerken – schilderijen, sculpturen, keramiek, foto’s, installaties, videowerken – komen uit 60 landen
en 650 collecties wereldwijd.
Het wereldmuseum van de kunst is
opgevat als een echt museum: er is geen
paginering maar er zijn 25 galerijen met
elk een thema zoals het Oude Egypte,
Middeleeuws Europa en Culturen van het
oude Amerika, die nog eens onderverdeeld zijn in 450 zalen. Het boek claimt
dat het “het toegankelijkste museum ter
wereld” is: het is 24 uur op 24 open.
Het is ook het enige museum waar
Leonardo’s Mona Lisa, Het lam Gods van
Van Eyck, Rembrandts zelfportretten, de
Sixtijnse kapel, De kruisafneming van
Rubens, Las meninas van Velazquez en
Guernica van Picasso te zien zijn, samen te
zien zijn met keramiek uit China, houtsneden van Hokusai, edelsmeedkunst uit
Peru en de drippings van Jackson Pollock.
Elke ‘galerij’ krijgt een inleidende tekst
en elke zaal wordt kort geduid. Daarna
krijgt elk werk een individuele omschrijving. Zo is er een galerij gewijd aan de
Italiaanse renaissance, waarna er bijvoorbeeld twee pagina’s worden besteed aan
Piero della Francesca, maar even goed aan
schilderkunst in Sienna en de doopkapel
van Florence, waar de bronzen poorten
van Ghiberti elk één volledige pagina krijgen. Het leidt soms tot adembenemende
visuele hoogstandjes zoals beschilderde
Atheense vazen uit 500 v.C, de Mozesput
van Claus Sluter in Champmol (1395-

1406), de barok-wreedaardige
Kindermoord in Bethlehem van Rubens en
een geometrisch-minimalistisch schilderij
van Robert Mangold (1995), dat panoramisch gepresenteerd wordt.

Overrompelend
Afgezien van het visuele aspect zit de
kracht van het boek in het samenbrengen
van werken: vaak is dat rond een kunstenaar, maar het kan ook een thema, een
stroming of een land zijn. Geregeld wordt
de chronologie doorbroken om in te zoomen op bijvoorbeeld de Sutton Hoo-schat,
een verzameling van 7de-eeuwse helmen
en zwaarden die in 1939 in het Engelse
Suffolk werd ontdekt. Zo zijn ook enkele
pagina’s gewijd aan de eerste impressionistische tentoonstelling en aan ‘De kunst
van het huiselijke’, waar schilderijen van
Fernand Khnopff, Vilhelm Hammershoi,
Walter Sickert, James Whistler, Balthus en
Bonnard samengebracht worden.
Dit gedrukte museum van de wereldkunst is inderdaad indrukwekkend, fascinerend en overrompelend. Het is fantastisch om zulk een ‘wereldcollectie’ in één
band te kunnen vasthouden. Het slaat je
enigszins KO als je er de eerste keer doorgaat. Maar is het ook “de mooiste kunstcollectie”, die ooit werd samengebracht en
vertelt het “de wereldgeschiedenis van de
kunst”? Het antwoord daarop is, helaas,
ontkennend. Daarvoor heeft het boek net
iets te veel manco’s.
Laten we beginnen met de kleine onvolkomenheden. Het is jammer dat de onderschriften nergens de locatie van de kunstwerken vermelden. Achteraan in het boek
is er een overzicht, maar dat leidt tot nodeloos heen en weer geblader in een boek

Al te vaak worden
platgetreden paden
bewandeld en
is de selectie
ongebalanceerd

Eenzijdig

● Francisco Goya’s Madrid, 3 mei 1808 of De executie der
opstandelingen (1814). © The Bridgeman arT LiBrary

● Het hooiwagen-drieluik van Hieronymus Bosch
(ca. 1500-1505). © The Bridgeman arT LiBrary

● Giotto di Bondone, Het verraad van Christus
(1303-1306). © The Bridgeman arT LiBrary

De grootste struikelsteen is de selectie van
de kunstwerken. Bij de Oude Meesters
komen belangrijke kunstenaars als Hans
Memling (enkele portretten maar geen
apart ‘lemma’), Quinten Massys (slechts
één werk) en Antoon van Dyck (drie verspreide portretten en geen apart lemma)
er bekaaid af. Adriaan Brouwer en David
Teniers ontbreken gewoonweg.
Uiteraard moeten er in dergelijk overzicht keuzes gemaakt worden, maar al te
vaak worden platgetreden paden bewandeld en al te zeer is de invalshoek erg
Angelsaksisch én conceptueel. Terwijl er
een zaal Britse beeldhouwkunst is en een
zaal schilderkunst in Londen, wordt de
schilderkunst in Europa in de jaren vijftig
en zestig ook in één zaal afgehandeld.
Daar zitten toppers als De Staël en
Soulages tussen. Kunstenaars als Thomas
Schütte (Duits) en Wilhelm Sasnal (Pool)
ontbreken. Ensor, Tuymans, Marlene
Dumas en Peter Doig moeten het met één
afbeelding stellen. Magritte en Munch
worden slechts twee keer vermeld. De
‘narratieve schilderkunst’ wordt op twee
pagina’s afgehaspeld en de hele Cobrabeweging moet het met één schilderij van
Karel Appel stellen, terwijl er onevenredig
veel aandacht gaat naar Engelse beeldhouwers en Amerikaanse abstractie.
Uiteraard vallen de meeste Belgen
gewoon uit de boot: geen Spilliaert,
Alechinsky, Panamarenko, Fabre,
Delvoye, De Keyser of Claerbout. Nochtans
hebben de meesten in Venetië of in Kassel
tentoongesteld. Je vraagt je dan ook af wat
de meerwaarde is om dit Britse werk om
te zetten in het Nederlands zonder daarbij
correcties in de al te eenzijdige keuzes aan
te brengen? Kunstenaars als Gordon
Matta-Clark (Office Baroque in
Antwerpen) en Antony Gormley (zijn
beelden op het strand van De Panne) hebben ook in België belangrijk werk
gemaakt. Dat wordt nergens vermeld.
Het Wereldmuseum vervult ons met
bewondering en met minstens evenveel
verbazing.
Het wereldmuseum van de kunst
(195 euro) is een uitgave van Ludion.

doNderdag
eddie Murphy meest
overbetaalde acteur

Vlaamse animatiefilm
op sundance festival

Beul voor het in Mechelen gevestigde
Beast Animation. (BeLga)

Eddie Murphy is door Forbes uitgeroepen tot meest overbetaalde acteur van
Hollywood. Het tijdschrift nam de
opbrengsten van films uit de laatste drie
jaar onder de loep en stelde vast dat de
acteur wel erg veel geld krijgt voor de
prestaties die hij levert. De laatste tijd
gaat het niet zo lekker met de carrière
van Eddie. Imagine That, A Thousand
Words en Meet Dave flopten gigantisch
en ook Tower Heist was geen financiële klepper. Uit berekeningen
van Forbes blijkt dat de grappenmaker voor elke dollar die hij aan
salaris ontving naar schatting
2,30 dollar in het laatje bracht. Op
de tweede plaats staat Katherine
Heigl met 3,40 dollar en Reese
Witherspoon is de nummer
drie met 3,90 dollar.

Oh Willy..., de veelvuldig bekroonde
korte animatiefilm van Marc James
Roels en Emma de Swaef, is geselecteerd voor het Amerikaanse Sundance
Film Festival, dat plaatsvindt van 17 tot
27 januari. Samen met nog negen
andere titels vormt deze Vlaamse productie er het korte animatiefilmprogramma. Oh Willy... heeft al 51 onderscheidingen gewonnen. In september
ging de film aan de haal met de
Cartoon d’Or, de hoogste
Europese onderscheiding voor
korte animatie.
De film staat ook op de shortlist
voor de Franse Césars. Oh Willy...
is geschreven en geregisseerd
door Emma De Swaef en Marc
James Roels. De Vlaamse
producenten zijn Ben
Tesseur en Steven De

Hollywoodletters
schitteren weer

(dm)

‘Ik bevestig dat ik
na 15 spectaculaire
jaren uit Kaiser
Chiefs ben gestapt’
Nick HodgsoN, drummer en medeoprichTer van de groep uiT Leeds,
neemT afscheid via TwiTTer.

De overbekende Hollywoodletters in de
heuvels buiten Los Angeles hebben een
nieuw likje verf gekregen. Daarvoor was
bijna 1.365 liter witte verf nodig. Het
was de eerste grote renovatie in 35 jaar
voor de toeristische trekpleister, die volgend jaar zijn 90ste verjaardag viert. De
negen letters kregen de afgelopen twee
maanden een grondige make-over. Ze
werden eerst grondig geschuurd en kregen dan een laag verf die de zon weerkaatst. De 15 meter hoge letters op de
flanken van Mount Lee, boven de celebritywijk Hollywood in het noorden van
Los Angeles, werden in 1923 opgericht.
Ze moesten het vastgoedproject
Hollywoodland promoten.
(BeLga)

atoms for Peace-album
van Thom Yorke uit
in februari
Op 25 februari komt
het debuutalbum uit
van Atoms for Peace.
Dat is een samenwerking tussen Radioheadfrontman Thom Yorke,
Flea van Red Hot Chili Peppers, percussionist Mauro Refosco, drummer Joey
Waronker en producer Nigel Godrich.
Yorke stelde de groep samen om de
nummers van zijn soloplaat The Eraser
live te kunnen brengen. De Atoms for
Peace-plaat zal Amok heten. “We ontdekten dat er een goede energie was tussen ons en het resultaat daarvan is dit
album”, meldt Yorke op de
Radioheadwebsite. En nog: “Atoms is
een lopend project met een open einde.
Ik weet niet waar het heen leidt en dat is
net wat er leuk aan is.” (sT)

