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Remedie tegenhaat
Alleszalwordenonthuld, o lezer.Het is gewooneenkwestievan
tijd.Uweet tochwaaromderoerendevoorheffingopauteursrech-
tendan tochnietwerdverhoogd?DiRupoheeftdatgedaanzodat
alle zogezegde intellectuelenendeoponskapsubsidieslurpende
artiestenuitdankbaarheidhunpijlenzoudenblijvenrichtenop
BartDeWever,maar langzaldat spellekenietduren, tot 2014om
exact te zijn,wantdaarna ishetgedaanmetaldatVlaamsgeld in
eenbodemlozeput.
Iemanddiekrantenfora leest zaldezeparafrasevan toonen

argumenteringnietonbekendzijn.De tragische ironievanhet
Vlaams-nationalismeenhaarnuweergroeiendeaanhang isdat
zij zichsteedsverbeeldtdewil vanhetvolkuit tedrukken, zelfs
zonderopdatmomental eenmeerderheid tehebben.Wat jeop
sommigekranten-of tijdschriftenforakan lezenzijndestrijdbare
aanklachtenvanhendiezichsameneenbezet volkwanen.
Binnenditdenkenzijnartiestencollaborateursmethet regime
omdatze subsidieskrijgen, is ergeenenkelegazetdieechtvan
‘ons’ is, lijktBelgiëalsnog instandgehoudendooreenpaar lach-
wekkendesamenzweringen en ishetuurvandewraaknakende.
Waterookgebeurt tot 2014;het zal altijdbinnendezecontext
wordengeïnterpreteerd.
Hetprobleemmetditwij-zijdenken isdathetallesweetomte

zetten ingeheimemanoeuvres,pestcampagnesvan ‘zogenaamd
progressief links’ enwanhoopspogingenomhetonafwendbare
alsnogaf tewenden. Indezewereldheeft iedereenmeteenandere

meningzijnkansgemistom
zijnmondtehouden.De ironie
diedezegeopendedoosvan
Pandorametzichmeebrengt is
datniemandnogveilig isna
2014, endanvooral zijnietdie
dezedoosmeegeopendheb-
ben.BartdeWevermoetenzal
dewraakengel zijnvandeze
culturele contrareformatie.
Meteenvlammendzwaardzal
hij voorhetvolkdeschade

moetenherstellenvanzoveeldecenniacultureleenmaatschap-
pelijkebezetting,het jukvandeWaal zal inminderdanvijfminu-
tenpolitiekemoedwordenafgeworpen, etcetera.
Mochtdit alsnogniet lukken, ishij deverrader.Wantzowerkt

wraak, enzowerkthet ineen landwaarwijmetalonzewelvaart
vergetenzijnwathet isomeengemeenschap tezijn, zij het
BelgischofVlaams.Ennee,dit los jenietopmetmeerhaat ten
opzichtevanaldanniet vermeendnakend fascisme.Dit los jeook
nietopdooraandeoverheid tevragenommeer tedoenvoor tole-
rantie.Diezelfdeoverheidwordt immersdoorvelennietmeerof
mindergeminacht.Zelfuitdezetel komen, zelfbouwenaaneen
gemeenschap, vanuitdebasiswarmte indiezelfdegemeenschap
pompenzonder te lettenopwatvoorgezindheidook, zelfsnietop
hendiemenendathaat eenoplossing is.Want iedereenheefthier
boteropzijnhoofd.EenEuropesegemeenschapdieblindenroe-
kelooshet enenahetanderedemocratischedeficitheeft gescha-
pen.Eenoverheiddiezichheeft latenuitverkopendoorkorteter-
mijndenken.Eenhoopmediadiezich latengijzelendoor
adverteerdersendienogsteedsmenendat cynismeen ironiede
kortstewegenzijnnaar iedershart.Enuen ik,diewarmtebeper-
ken totwatgekeuvel aandekersttafel enbijhetuitdelenvannog
steedsdurecadeausaanelkaar,niet aaneenander.Tweevoor
twaalf.Wantnahetuurvandewraakrestons ruziemakenop
puinhopen,methetgeraasvaneensteeds roekelozerwordende
wereldopdeachtergrond.
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Iedereenmet een
mening heeft de
kans gemist om
zijnmond te
houden
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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 kunst-
wereld, ontwierp voor de Just One
Eye. Die kunstwebsite stort het
geld door naar Unicef. Hirst sloeg

de handen in elkaar met de twee-
lingzusjes 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 pil-
len. Negen verschillende versies
bedacht hij. Vanaf 12 december
zijn ze te koop. (ST) (RV)

IvoVanHovegaat vanavond in
premièremet eenbewerkingvan
twee filmscenario’s van Ingmar
Bergman. Een tweeluikover
identiteit enhet verlies dat elke
levenskeuzemet zichmeebrengt.
‘Dit stukgaat ookovermijn eigen
leven.’

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 jongemoeder-
schaphaar twijfelen. De zin en onzin van
theater en kunst, de grens tussen ver-
beelding enwerkelijkheid, de hartver-
scheurende keuzes diewe in dit leven
moetenmaken: die vragen staan centraal
in het tweeluik vanToneelgroep
Amsterdamdat vanavond in première
gaat. VoorNade repetitie/Persona
bewerkte regisseur IvoVanHove twee
filmscenario's van IngmarBergman
(1918–2007) en bracht ze voor het eerst
samen.
VanHove: “Ik heb ondertussen een

kleine geschiedenismet Bergman. In
2005heb ik Scènes uit een huwelijk van
hemgeënsceneerd, en in 2009Kreten en
gefluister. Bergmanwasniet alleen thea-
terregisseur, ook zijn filmswarenheel
bekend. Inmijn jonge jaren stondendie
ophet programmavandeMonty en de
Cartoons inAntwerpen, enhetwas daar
dat ik ook zijnPersona zag. Toenbegreep
ik daar nogniet zoveel van,maar de film
is altijd inmijn hoofd blijven zitten, en
met het ouderworden kon ik hemook
meer doorgronden.Nade repetitie is een
heel andere filmvanhem– een klassieke
toneeltekst, terwijlPersona eenmeer fil-
misch scenario is –maar er zijn heel
mooie linken tussen de twee.”

Bijvoorbeeld: beide spelen zich af in
het theatermilieu.
“De centrale figuur inNade repetitie is
een regisseur. Al zijn relaties zijnmis-
lukt, hijwordt ouder,maar in de illusie
van toneel beleeft hij zijn diepste verlan-
gens. Theatermaken is ontzettend
belangrijk voor hem, even essentieel als
eten endrinken.

“Persona gaat over Elisabeth, een
actrice diemidden in een opvoering
stoptmet spelen. Zijwordt verscheurd
door haar leven als jongemoeder en
haar leven als gevierd actrice.Heel her-
kenbare situaties, ook voormensen van-
daag.Maar tegelijk stelt Bergmanook
grotere vragen in zijn stukken: is kunst
belangrijk voor ons eigen leven?En voor
demaatschappij?”

Vanwaar de behoefte om daarover dit
tweeluik te maken?
“Uweet dat ik theater en kunst essentieel
vind voor deze samenleving, en ik pro-
beer dat ook zo veelmogelijk te zeggen.
Ik ben ervan overtuigd dat het er zonder
schouwburgen,musea, bibliotheken en
bioscopen erg rauwaan toe zou gaan.
Waaromgaanwekijkennaar een stuk
overMedea?Weweten toch dat zij haar

kinderen gaat vermoorden?Omdat het
helpt omonze ruwe instincten te kanali-
seren. Alswedat nietmeer zoudendoen,
zoudenwe elkaar écht de kop inslaan. En
dat doenwe al te veel.
“Dit tweeluik gaat dus ook overmijn

leven. Af en toe doe ik dat, een stuk
makenover aspecten vanmijn eigen
identiteit. Datwas bijvoorbeeld zomet
Angels inAmerica (een stuk over homo-
seksuelen en aids in hetAmerika vande
jaren tachtig). Nuhad ik het nodig om
naarmezelf als regisseur te kijken.
Mezelf de vraag te stellen:moet ik nu
echt zo veel verdragen omdoor te gaan
metwat voormij essentieel is?”

de stukken gaan ook over de grens
tussen wat echt is en wat niet.
“Het Latijnsewoord ‘persona’ betekent
‘masker’. Allemaal dragenwe eenmas-
ker, elke dag. Bijmijn partner gedraag ik
me anders danbijmijn acteurs, en tus-
senmijn technici gedraag ikmeweer
anders. Elkemens bestaat dus uitmeer-
dere identiteiten. Kijk naar Elisabeth: zij
moetmoeder zijn,maar tegelijkwil ze
actrice zijn.Het is belangrijk dat je voor
jezelf ontdektwie je bent enwat je eigen
plek is in de samenleving.”

Niet gemakkelijk.
“Nee, dat klopt. Het leven is nu eenmaal
erg complex. Bergmankandaar op een
heel herkenbaremanier over schrijven.
Elk stuk vanhemgaat over brandpunten
in het leven,waarmee iedereen vroeg of
laat geconfronteerd zalworden.Over de
doodbijvoorbeeld, zoals inKreten en
gefluister. Erwordt vaak gezegd dat zijn
tekstennogal ontoegankelijk zijn,maar
het tegendeel iswaar als je ze goed ensce-
neert. Ik heb dus erg graag gewerkt aan
dit tweeluik. Ook omdat hetmet een
intiemeploegwas. Ik hounog altijd heel
veel van grote voorstellingenmet veel
volk ophet toneel,maar af en toe heb ik
ook de behoefte om ietsmet een kleine
topploeg temaken. 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

Twee keer Ingmar Bergman,
twee keer Ivo Van Hove

‘Kunsthelptons
onzeruwe
instincten te
kanaliseren.
Zonderkunst
zoudenweelkaar
échtdekop inslaan’

M • �DE MORGEN • donderdag 6 december 2012

H
et maken van zo’n vuistdik werk is
een beetje zoals het bouwen van de
Toren van Babel. Een grote onder-

neming 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 medewer-
kers. 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 kunstgeschiede-
nis: 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 uit-
voerig aan bod. De kunstwerken – schilde-
rijen, sculpturen, keramiek, foto’s, installa-
ties, videowerken – komen uit 60 landen
en 650 collecties wereldwijd.

Hetwereldmuseumvandekunst 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 onderver-
deeld 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’sMonaLisa,Het lamGodsvan
Van Eyck, Rembrandts zelfportretten, de
Sixtijnse kapel,Dekruisafnemingvan
Rubens,Lasmeninasvan Velazquez en
Guernicavan Picasso te zien zijn, samen te
zien zijn met keramiek uit China, houtsne-
den van Hokusai, edelsmeedkunst uit
Peru en dedrippingsvan Jackson Pollock.

Elke ‘galerij’ krijgt een inleidende tekst
en elke zaal wordt kort geduid. Daarna
krijgt elk werk een individuele omschrij-
ving. Zo is er een galerij gewijd aan de
Italiaanse renaissance, waarna er bijvoor-
beeld 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 krij-
gen. 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 inBethlehemvan Rubens en
een geometrisch-minimalistisch schilderij
van Robert Mangold (1995), dat panora-
misch gepresenteerd wordt.

Overrompelend
Afgezien van het visuele aspect zit de
kracht van het boek in het samenbrengen
van werken: vaak is dat rond een kunste-
naar, maar het kan ook een thema, een
stroming of een land zijn. Geregeld wordt
de chronologie doorbroken om in te zoo-
men 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 impressio-
nistische 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 wereld-
kunst is inderdaad indrukwekkend, fasci-
nerend en overrompelend. Het is fantas-
tisch om zulk een ‘wereldcollectie’ in één
band te kunnen vasthouden. Het slaat je
enigszins KO als je er de eerste keer door-
gaat. Maar is het ook “de mooiste kunst-
collectie”, 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 onvol-
komenheden. Het is jammer dat de onder-
schriften nergens de locatie van de kunst-
werken vermelden. Achteraan in het boek
is er een overzicht, maar dat leidt tot node-
loos heen en weer geblader in een boek

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 ouder-
wetse encylopedie te kijken. Er zijn te veel
pagina’s waar de schilderijen ongeïnspi-
reerd opgestapeld worden als prenten in
een plakboek. En als de kleuren dan nog
eens gaan vloeken met elkaar.

Eenzijdig
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 ver-
spreide portretten en geen apart lemma)
er bekaaid af. Adriaan Brouwer en David
Teniers ontbreken gewoonweg.

Uiteraard moeten er in dergelijk over-
zicht keuzes gemaakt worden, maar al te
vaak worden platgetreden paden bewan-
deld 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 Cobra-
beweging moet het met één schilderij van
Karel Appel stellen, terwijl er onevenredig
veel aandacht gaat naar Engelse beeld-
houwers 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) heb-
ben 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.

‘Wereldmuseum’ is te Angelsaksisch
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 wereld-
museum van de kunst is monumentaal, maar niet
het boek dat alle andere overbodig maakt.
eric rinckhout

eddie Murphy meest
overbetaalde acteur

Eddie Murphy is doorForbesuitgeroe-
pen 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,AThousand
Words enMeetDave flopten gigantisch
en ookTowerHeistwas geen finan-
ciële klepper. Uit berekeningen
vanForbesblijkt dat de grappen-
maker 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.
(dm)

Vlaamse animatiefilm
op sundance festival

OhWilly..., de veelvuldig bekroonde
korte animatiefilm van Marc James
Roels en Emma de Swaef, is geselec-
teerd voor het Amerikaanse Sundance
Film Festival, dat plaatsvindt van 17 tot
27 januari. Samen met nog negen
andere titels vormt deze Vlaamse pro-
ductie er het korte animatiefilmpro-
gramma.OhWilly... heeft al 51 onder-

scheidingen 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.OhWilly...
is geschreven en geregisseerd

door Emma De Swaef en Marc
James Roels. De Vlaamse

producenten zijn Ben
Tesseur en Steven De

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

Hollywoodletters
schitteren weer

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 vol-
gend jaar zijn 90ste verjaardag viert. De
negen letters kregen de afgelopen twee
maanden een grondige make-over. Ze
werden eerst grondig geschuurd en kre-
gen dan een laag verf die de zon weer-
kaatst. De 15 meter hoge letters op de
flanken van Mount Lee, boven de cele-
britywijk 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 samenwer-
king tussen Radiohead-
frontman Thom Yorke,

Flea van Red Hot Chili Peppers, percus-
sionist Mauro Refosco, drummer Joey
Waronker en producer Nigel Godrich.
Yorke stelde de groep samen om de
nummers van zijn soloplaatTheEraser
live te kunnen brengen. De Atoms for
Peace-plaat zalAmokheten. “We ont-
dekten dat er een goede energie was tus-
sen 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)

doNderdag

‘Ikbevestigdat ik
na15spectaculaire
jarenuitKaiser
Chiefsbengestapt’
Nick HodgsoN, drummer en mede-
oprichTer van de groep uiT Leeds,
neemT afscheid via TwiTTer.

● Francisco Goya’sMadrid, 3 mei 1808 ofDe 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

Al tevaakworden
platgetredenpaden
bewandelden
isdeselectie
ongebalanceerd

ging de film aan de haal met de

voor de Franse Césars. 


