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Wars van conventies

Theater

Ingmar Bergman (1918-2007) wordt geroemd als een van de grootste cineasten van
de afgelopen eeuw. Van conventies trok hij zich weinig aan; hij ﬁlmde de dood en
echtelijke ruzies, neuroses en verliefdheden, verkouden dominees en mooie vrouwen.
Hoewel hij ook veel theater heeft geregisseerd, zijn het vooral de spraakmakende
ﬁlms die hem internationale faam hebben gebracht: Fanny en Alexander (1982),
Scènes uit een huwelijk (1973), Het zevende zegel (1957), Herfstsonate (1978). Bergman werkte veelal met dezelfde acteurs, onder wie Max von Sydow en Liv Ullmann.

INTERVIEW REGISSEUR IVO VAN HOVE

Ivo van Hove vréét Ingmar Bergman. Dol is hij op ‘dat
getormenteerde’ van de Zweedse filmmaker. Voor de
tweede keer in korte tijd bewerkt hij Bergman voor
het toneel. Op zoek naar het lijden. Door Karin Veraart Foto Ivo van der Bent

Het werk, niet de man

M

et een klap
komt de tafel
ondersteboven
neer. Een koffiekopje spat in talloze splinters
uiteen. Op de
speelvloer ontstaat enige commotie;
de actrices hebben blote voeten, zo
meteen gaan ze nog in de scherven
staan. Ja, dit is een heftige scène,
maar nee, dat met dat kopje was niet
helemaal de bedoeling. Het markeert
het einde van de repetitie, die dag.
‘Je kwam in een turning point terecht’, zegt regisseur Ivo van Hove
even later in een café in Luik. In het
nabijgelegen Théâtre de la Place, zal
de nieuwe productie van Toneelgroep Amsterdam in première gaan.
Het is een tweeluik, naar werk van
Ingmar Bergman. De Zweedse cineast is een favoriet van Van Hove; al
tweemaal eerder baseerde hij voorstellingen op diens scripts. Na Scènes
uit een huwelijk in 2005 en Kreten en
gefluister vier jaar later, staan nu Na
de repetitie en Persona op de rol. Twee
scenario’s, die Van Hove voor het
eerst samenbrengt.
Van Hove houdt van het werk van
Bergman. Opmerkelijk: hij zag relatief weinig van zijn films. De tekst
vormt het uitgangspunt, altijd.
Dramaturg, Bergmankenner en filmmaker Peter van Kraaij doet vaak het
voorstel. ‘Vind mij het script en ik ga
het lezen, zeg ik steevast.’
Persona draait om een gevierde actrice (gespeeld door Marieke Heebink) die van het ene moment op het
andere, midden in een voorstelling,
ophoudt te spelen. En te praten. Ze
komt onder de hoede van een jonge
verpleegster (Karina Smulders) die
aanvankelijk volkomen idolaat is van
haar beroemde protegee, maar gaandeweg tot belangrijke inzichten
komt. Net als haar patiënt overigens.
‘Iedereen meet zich een identiteit
aan, een masker zo je wilt, om de buitenwereld tegemoet te treden’, zegt
Van Hove. ‘Bij elke rol die we in de samenleving spelen, hoort een verwachtingspatroon. Je bent directeur
van een groot toneelgezelschap, dan
moet je bepaalde dingen. Je bent moeder, dan moet je bepaalde dingen.
‘De centrale figuur in het stuk kan
of wil daaraan niet meer voldoen.
Het lukt haar niet moederschap en
actrice-zijn te rijmen. In een groot
ensemble als het onze is dat heel aanwezig. We hebben natuurlijk een
raar beroep met rare tijden, veel

’s avonds en ’s nachts, weg van huis.
Bergman raakt aan iets dat direct
herkenbaar en tegelijkertijd universeel is: hoe ga je om met de verwachtingen van anderen? Hij doet dat op
een mooie manier, via die ontdekkingstocht van twee vrouwen, die
uiteindelijk beseffen tevreden te zijn
met wie ze deep down zijn.’
Het andere stuk van de voorstelling, Na de repetitie, gaat ook over de
toneelwereld. Klein lachje: ‘Daarin
staat een regisseur (Gijs Scholten van
Aschat) centraal die besloten heeft
dat hij zijn leven wil wijden aan het
theater. Waar de actrice uit Persona
op enig moment het vak de rug toekeert, keert hij het leven de rug toe:
het heeft hem alleen maar chaos, verlies, eenzaamheid, breuk en conflict
gebracht – verschrikkingen die we allemaal kennen. Hij kiest ervoor puur
in de verbeelding, in zijn ensceneringen te bestaan.’ Onderbreekt zijn relaas: ‘In het theater wordt alles gekanaliseerd immers. Als er per ongeluk
een kopje sneuvelt, staat de boel op
stelten, dat zag je net.’ Het vaste voornemen van de regisseur wankelt als
het leven zich opnieuw aan hem opdringt.
‘Het is een psychologisch spel,
maar de voorstelling is ook heel fysiek. De psychische pijn vertaalt zich
in een lijfelijke. Typisch Ivo van Hove
kun je zeggen, maar ook typisch
Bergman. Dat raakt mij in zijn stukken: dat getormenteerde. Ik heb nergens in films en filmscripts het fysieke lijden van mensen, het ziekzijn, zo
in al zijn heftigheid gezien. Het gaat
bij Bergman altijd over grote levensvragen, dat vind ik mooi. Het lijden
heeft daarin een belangrijke plaats.
Hoe kun je dat op het toneel meegeven? Dat is een vraag die mij bezighoudt.’
Van Hove koos in 2009 voor Kreten
en gefluister, dat speelt rond het sterfbed van een kunstenares (Chris Nietvelt). De verzamelde familieleden
weten zich geen raad met de situatie.
De angst van de stervende en de ontreddering van de rest, de flashbacks
op een leven, het trof als een moker-

‘Bijzonder bij Bergman is
dat hij altijd tot een
perspectief komt, tot een
opening, zonder dat dat
feel good is’

slag. ‘Daarop heb ik ongelooflijk veel
reacties gehad. Elke keer kwamen
mensen wenend de zaal uit. Terwijl
we toch een strakke, artificiële voorstelling hadden gemaakt. Dat komt
omdat iedereen het ofwel heeft meegemaakt – iemand in je omgeving die
sterft – ofwel wéét dat hij het zal meemaken: datgene dat je nooit wilt of
wilde meemaken.
‘Dat is geniaal bij Bergman, hij laat
de stralen van het leven samenkomen
in een brandpunt. In een essentiële levenskwestie. Zoals in Persona de
vraag: wil ik dit wel met mijn leven?
Die dringt zich bij iedereen een keer
op, of je dat nu wilt of niet. Wil ik wel
recenseren? Wil ik wel regisseren?

Episch
‘Ook voor Scènes uit een huwelijk
geldt: je hebt het meegemaakt, of je
gaat het meemaken. Ik wilde een reis
door het leven ensceneren, iets
episch neerzetten. Dat hebben we gedaan in een ontmoeting met drie
stellen in verschillende levensfasen.
Ik wilde een schier eindeloos relaas
maken over de moeilijkheden, de lol,
de koppigheid, de hindernissen, de
fantastische momenten, de geheimen die mensen voor elkaar hebben – al die dingen die samen het leven vormen.
‘Bijzonder bij Bergman is dat hij altijd tot een perspectief komt, tot een
opening. Zonder dat dat feel good is. Er
ontstaat een nieuw evenwicht. Het leven kan doorgaan. Dat vind ik fijn. Ik
vind zwartgalligheid moeilijk. In Kreten en gefluister neemt de doodzieke
kunstenares op een goeie manier afscheid van het leven. In Persona realiseert de actrice zich dat ze niet kan en
hoeft te kiezen tussen werk en gezin.
‘Het is een humane wereld, er is altijd hoop. Bergman heeft het, Cassavetes en Visconti ook. Daarom werk
ik graag met hun materiaal. Het zijn
geen cultuurpessimisten, geen cynische mensen. Daarvan houd ik niet
zo, terwijl ik ook een duister iemand
ben en het duistere niet uit de weg ga
in voorstellingen. Maar ik wil wel
graag dat er perspectief blijft voor
het publiek, mijn acteurs, mezelf. Ik
geloof niet in destructie, ik geloof in
evolutie, in ontwikkeling.’
‘Bergman, Cassavetes, Visconti, het
zijn ook makers die zowel in de filmwereld als in de theaterwereld hebben gewerkt, en die bovendien goed
schreven. Het zijn tekstgedragen
filmscenario’s, met geweldige dialogen. Ze wisten wat een acteur nodig

heeft. Wat onverlet laat dat het brengen van een filmscript op het toneel
een theatrale uitdaging is. Je moet
een nieuwe wereld uitvinden; dat wil
ik steeds weer proberen.
‘Het gaat mij erom dat het werk
mij een thema biedt dat ik in een toneelstuk nog niet heb gevonden. Het
is mij te doen om een oeuvre. Ik vind
bepaalde dingen die Bergman gemaakt heeft fenomenaal, maar ik
ben niet idolaat van hem. Ik heb me
wel in hem verdiept door de jaren
heen, maar ik ben niet iemand die
autobiografieën gaat lezen, die vind
ik een beetje saai. Het gaat me niet
om de man, maar om het werk.
‘Waarom komt Van Hove met een
stuk over het huwelijk, terwijl de wereld in brand staat? Die vraag werd
me destijds voor de voeten geworpen. Het huwelijk is een wereld op
microniveau. Dit weekend heb ik de
film Amour van Michael Haneke gezien. Meer micro dan dat kun je het
niet krijgen – en levensgroter ook
niet. Fenomenaal. Ik laat me niet kidnappen doordat mensen zeggen: toneel moet politiek zijn.
‘Ik maak ze, die politieke voorstellingen, Romeinse tragedies, Ajax/Antigone destijds, Kinderen van de zon, op
mijn manier. Ik schuw het macroniveau niet. Maar micro en macro
hebben veel met elkaar te maken. Sociologen als Richard Sennett en

Zygmunt Bauman beweren dat wat
in een samenleving gebeurt op economisch, macrovlak, mensen altijd
in hun privéleven beïnvloedt – én
omgekeerd. Dat geloof ik heel erg.
‘Ik ga nu een gekke vergelijking
maken. Ik ben homoseksueel. Af en
toe maak ik een voorstelling die
daarmee te maken heeft. Af en toe,
want ik vind dat niet het interessantste aspect van mijn leven. Ik heb Het
Zuiden gedaan, recenter Angels in
America – af en toe wil ik het er wel
even over hebben.
‘Zo is dat ook met mijn vak. Na de
repetitie/Persona en Kreten en gefluister gaan over mensen die zich uitdrukken in kunst. Kunst staat vaak
ter discussie in de samenleving: wat
is de betekenis ervan, wat is de positie ervan? Het is goed daar af en toe
op te reflecteren in een voorstelling.
Zonder dat dat ‘in your face’ is, of
educatief of moralistisch. Even inzoomen, kijken. De laatste tijd voel ik
meer en meer de behoefte – ik ben
ondertussen 54 – daarbij stil te staan,
ja, bij het vak.’

Na de repetitie/Persona van
Ingmar Bergman door Toneelgroep Amsterdam gaat vanavond in première in Théâtre
de la Place, Luik. Nederlandse
première: 13/12, Stadsschouwburg Amsterdam. tga.nl

ADVERTENTIE

NERGENS IS CIRCUS MOOIER DAN IN CARRÉ
DONDERDAG 20 DECEMBER T/M ZONDAG 6 JANUARI

WERELD
KERSTCIRCUS
125 jaar Carré!
Met het meest bekroonde programma ooit!
DAGELIJKS
2 VOORSTELLINGEN
WEEKENDEN EN
KERSTDAGEN
3 VOORSTELLINGEN

RESERVEER NU VOOR
DE MOOISTE PLAATSEN!

CARRÉLIJN

0900-25 25 255
(€1,30 P.G. DAGELIJKS 10-21 UUR)

OF VIA WWW.CARRE.NL
KASSA GEOPEND VAN 10-20 UUR

20

DE VOLKSKRANT
DONDERDAG 6 DECEMBER 2012

DE VOLKSKRANT
DONDERDAG 6 DECEMBER 2012

Agenda Theater
DIK TROM

Agenda Exposities

NA DE REPETITIE / PERSONA

Zondagmiddag gaat in de Amstelveense Schouwburg de nieuwe musical Dik Trom in première
over het ondeugende dikke jongetje uit de boeken van C. Joh.
Kieviet. In dit nieuwe verhaal
wordt Dik Trom verliefd op een
blind meisje. Om de operatie te
bekostigen die haar weer zal laten zien, zet hij een circusvoorstelling op touw. Met o.a. Vera
Mann, Ara Halici en Eline Schmidt
in regie van Dick van den Heuvel.
Tournee t/m 28/4. diktrom.nl

COCO CHANEL REVISITED
Trudy de Jong kruipt in de huid van het wereldberoemde stijlicoon Coco Chanel. Rijk, beroemd maar
eenzaam overleed zij op 88-jarige leeftijd. Een eigenzinnige en controversiële vrouw die al bij leven een
legende werd. Deze voorstelling van Toneelgroep
Dorst zoekt naar een antwoord op de vraag wat zij
heeft betekend en waarom zij volgens vele Fransen
thuishoort in het rijtje van De Gaulle, Picasso en Simone de Beauvoir. Première 7/12 in Toneelschuur
Haarlem. Tournee t/m 16/2. toneelgroepdorst.nl

ASHTON BROTHERS
Pepijn Gunneweg, Pim Muda, Joost Spijkers en Friso
van Vemde, zoals de Ashton Brothers in het dagelijks
leven heten, presenteren maandag hun vierde show
vol variété, revue, slapstick, acrobatiek en rock ’n’ roll.
De nieuwe show heet Treasures en bevat naast juweeltjes uit hun eigen verleden ook splinternieuwe,
halsbrekende acts.
Treasures, première 10/12 in Luxor Rotterdam. Tournee t/m 17/5. ashtonbrothers.com

CIRCUS KRIBBE
Cabaretier Freek de Jonge toert
de komende weken met zijn nieuwe voorstelling Circus Kribbe. Job
Kribbe is de eerste clown in zes
generaties die niet ‘natuurleuk’ is.
De zoektocht naar het waarom
brengt hem bij Jezus en het ontstaan van Evangelisch Kerstcircus
Kribbe. Tournee t/m 17/1.
freekdejonge.nl

Filmmaker Ingmar Bergman schreef met Na de repetitie en Persona twee
verhalen over de zin van theater en kunst in ons leven en in onze samenleving. In Na de repetitie volgen we een regisseur voor wie theater maken
de essentie van zijn leven is. Zijn voorstellingen vormen zijn autobiograﬁe
en de wereld van illusies en ﬁctie is voor hem een realiteit. In Persona
stopt een actrice midden in een voorstelling met spelen. Ze weigert nog
een woord te spreken. Voor haar is theater spelen zinloos geworden. Toneelgroep Amsterdam speelt beide stukken in een ‘double bill’ in regie
van Ivo van Hove. Vanavond is de première in Le théatre de la place in
Luik en vanaf 13/12 is het stuk ook in de Nederlandse theaters te zien. Met
rollen voor Gijs Scholten van Aschat, Karina Smulders, Marieke Heebink
en Frieda Pittoors. Tournee t/m 25/5.
tga.nl

SHIRLEY VALENTINE

ter in Arnhem. Tournee t/m 25/5.
los-muziektheater.nl
■ Someday my prince will.com, interactieve
theaterbruiloft in de stijl van Black cat, white cat
van en door Sadettin Kırmızıyüz geïnspireerd
door het aankomende huwelijk van zijn zus met
haar verloofde uit Istanbul. Muzikaal onderonsje
over man-vrouwrelaties, Turkse datingsites en
conservatisme. Tournee t/m 1/3.
troubleman.nl JJJJJ
■ Drie zusters, klassieker van Anton Tsjechov
in een actuele bewerking van Theu Boermans.
Drie zusters dromen van een groots en meeslepend leven, passionele liefde en volmaakt geluk. Toch ondernemen ze niets om die dromen
te verwezenlijken. Met rollen voor Anniek Pheifer, Ariane Schluter, Anne Lamsvelt, Jaap Spijkers, Mark Rietman, Hans Croiset en anderen.
Tournee t/m 1/2. nationaletoneel.nl JJJJJ
■ Antigone bewerking van Sofokles’ Antigone
van Jean Anouilh in de regie van Michiel de
Regt. Indringend portret van een door politiek
en hartstocht verscheurde familie. Met Bart Klever, Alejandra Theus, Maarten Heijmans e.a.
Tournee t/m 21/12. toneelschuur.nl JJJJJ
■ Small World, de nieuwe voorstelling van
Boogaerdt/VanderSchoot onderzoekt in een
beeldende voorstelling de absurditeit van onze
spektakelmaatschappij. Tournee t/m 16/2.
bvds.nu JJJJJ

Dans
■ Programma A, twee werken uit NDT’s repertoire van de maestro’s Jiří Kylián en Hans
van Manen en nieuwe werken in compleet andere stijlen van Andrea Miller en Douglas Lee.
Tournee t/m 13/12. ndt.nl
■ Mannen van de tango, Internationaal Danstheater onderzoekt samen met choreografe
Neel Verdoorn de tango. Tournee t/m 25/4.
intdanstheater.net JJJJJ

Kleinkunst
■ Voor de prijzen en de roem, door Andermans Veren Live. Première 9/12 in De Fransche
School in Culemborg. Tournee t/m 3/3.
andermansverenlive.nl
■ We vieren het maar, door Schudden. Première 6/12 in Grifﬁoen Amstelveen, daarna tournee t/m 6/6. schudden.nu
■ Optimisten door Speelman en Speelman.
Première 6/12 in Stadsschouwburg Haarlem.
Tournee t/m 9/2. speelmanenspeelman.nl

JONG

EXPOSITIES

■ Fight Flow (12+), dansvoorstelling van choreograaf Raphael Hillebrand met hiphop & martial ats. Van 11 t/m 13/12 in Jeugdtheater De
Krakeling in Amsterdam. krakeling.nl
■ Wildeman (6+), familievoorstelling door
Theater Sonnevanck, Nederlands Symfonieorkest en de Nationale Reisopera, over een onmogelijke aap met wie het toch nog goed komt.
Met muziek van Mozart. Tournee t/m 3/2.
sonnevanck.nl
■ Mismuis (6+), het verhaal van een dappere
muis die als muis dan misschien wel mislukt is,
maar als Mismuis gelukkig heel geslaagd blijkt
te zijn. Naar het boek Het muisje zonder staart
van Paul Gallico. Tournee t/m 6/1/2013.
kwatta.info JJJJJ
■ Niet Wiet, wel Nel (6+), voorstelling van Lieke Benders naar het boekje van Joke van Leeuwen over het wel en wee van de liefde. Tournee
t/m 28/1. hogefonten.nl JJJJJ
■ Echt waar (8+), door TG Max. In een zandbak
vertellen vijf acteurs hoe zwaar ze het als kind
hadden door een kromme neus, kroeshaar, of
een pestverleden. Hilarische confrontaties,
maar soms ook te tranentrekkerig. Tournee t/m
30/12. JJJJJ tgmax.nl
■ Sneeuwwit (6+), sprookje van Imme Dros
waarin je Assepoester, Doornroosje, Belle & het
Beest en Sneeuwwitje herkent. De slechte koningin, het mooie meisje, de ijdele prins, de jaloerse zussen en het gevaarlijke monster spelen
in dit muzikale sprookje de hoofdrol. Tournee
t/m 23/12. hollandopera.nl JJJJJ
■ Dier of Ding? is een tentoonstelling in Natuurmuseum Nijmegen over de relatie tussen
mens en dier. Er is o.a. een grote collectie opgezette huisdieren te zien. dierofding.nl
■ Padvinders (8+), spannende voorstelling van
Beumer&Drost over Akela en Hopman, die aan
het hoofd staan van een tentenkamp vol padvinders. Met vrolijkheid en ﬁerheid houdt het
tweetal de moed erin, maar de voortdurende
dreiging vanuit het bos komt steeds dichterbij.
Tournee t/m 24/2. beumerendrost.nl
■ Lover of Loser (12+), musical gebaseerd op
het bekende boek van Carry Slee. Net als in het
boek mag het publiek bepalen hoe het verhaal
aﬂoopt. Met rollen voor Pip Pellens, Pim Wessels, Nabil Aoulad Ayad, Sander de Heer, Lauretta Gerards e.a. De choreograﬁe is in handen van
Dan Karaty. Tournee t/m 10/3. leftheater.nl
■ Bite (12+), een bittere stand up comedy van
Danstheater AYA over de waarde van kunst.
Met Vincent van der Velde in regie van Wies
Bloemen. Tournee t/m 6/2. aya.nl JJJJJ

Beeldende kunst
■ Almere, Museum De Paviljoens (0365450400): It’s an ongoing process, met ontwerpen uit de periode 2001 tot 2012 van Will
Holder, Alon Levin, Corine Datema, Laurenz
Brunner e.a., t/m 30/6. depaviljoens.nl
■ Amstelveen, Cobra Museum (0205475050): schilderijen van de IJslandse Cobrakunstenaar Svavar Gudnason (1909-1988), t/m
6/1; schilderijen van Bram Bogart (1921-2012)
gecombineerd met inspiratiebronnen, t/m
13/1. cobra-museum.nl
■ Amstelveen, Museum Jan van der Togt
(020-6415754): recente schilderijen en werken
op papier van Leo Schatz, t/m 13/1; surrealistische schilderijen van Hans Kanters, t/m 13/1.
jvdtogt.nl
■ Amsterdam, De Appel (020-6255651): werk
van de Belgische fotograaf en ﬁlmmaker Dirk
Braeckman en de Britse kunstenaar Zarina
Bhimji, t/m 31/3.JJJJJ deappel.nl
■ Amsterdam, Hermitage Amsterdam (0900437648243): Vincent, t/m 25/4; Impressionisme:
sensatie & inspiratie, t/m 25/4. JJJJJ
hermitage.nl
■ Amsterdam, Grimm (0206752465): Manufactuur, nieuw kunstproject van Atelier van
Lieshout waarbij de galerie tot boerderij is omgebouwd, t/m 26/1 (locatie Frans Halsstraat);
SlaveCity, stedenbouwkundig plan van Atelier
van Lieshout, t/m 26/1 (locatie Keizersgracht).
grimmgallery.com
■ Amsterdam, Ron Mandos (020-3207036):
sculpturaal werk van Ron van der Ende, naast
werk van Bas Louter en Boris Tellegen, t/m
5/1. ronmandos.nl
■ Amsterdam, Galerie Fons Welters (0204233046): Collage/ Story board, nieuw werk
van Job Koelewijn, t/m 12/1. fonswelters.nl
■ Amsterdam, Galerie Vriend van Bavink:
TheSign, nieuwste project als autonoom kunstenaar van Steven de Peven. Van 7/12 t/m
12/1. vriendvanbavink.nl
■ Apeldoorn, CODA (055-5268400): Apeldoorn in Beeld, geschilderde stadsgezichten
en Veluwse landschappen uit de collectie, t/m
20/1. coda-apeldoorn.nl
■ Arnhem, Museum voor Moderne Kunst
(026-3512341): In de schaduw van morgen.
Neorealisme in Nederland, t/m 17/2. JJJJJ
mmkarnhem.nl
■ Assen, Drents Museum (0592-377773): SocDe Sovjet Mythe. Sociaal realisme 1932-1960,
zeventig werken gemaakt in Stalin-tijdperk,

NORDIC ART 1880-1920

Ellen Pieters speelt de komische monoloog Shirley
Valentine van Willy Russell. Het leven en huwelijk van
huisvrouw Shirley Valentine is in het slop geraakt. Op
vakantie in Griekenland met haar ﬂamboyante vriendin vindt ze zichzelf terug. Een solo over een gewone
vrouw die haar lot in eigen hand neemt en afrekent
met de angst voor verandering. Regie: Bruun Kuijt.
Shirley Valentine, première 7/12 in de Leidse Schouwburg. Tournee t/m 26/3. kikproductions.nl

VERRASSING

Romantische kunst die we nog niet
kennen, maar ons wel bekend voorkomt – het Groninger Museum heeft
er een neusje voor. Na de Russen en
Canadezen nu een overzicht van de
19de- en 20ste-eeuwse schilderkunst
uit Scandinavië, in landschappen,
portretten en dagelijkse taferelen.
Met een surplus aan poëtische en
mystieke landschappen. Maar ook de
overgang naar de moderne kunst.
Met bijdragen van o.a. Vilhelm Hammershoi, Carl Larsson, Edvard
Munch, August Strindberg en Anders
Zorn.

LICHTFESTIVALS

Wat het gaat worden weet niemand, maar het heeft iets met
een kinderhandje en een medallion te maken, zoals het aﬃche laat
zien. Komend
weekeinde
opent een
verrassingstentoonstelling in het
Dordrechts
Museum.
‘Spectaculair’
naar het
schijnt, en
van ‘wereldformaat’. Met
ongeveer honderd kunstwerken
van de ‘meest gerenommeerde
en invloedrijkste Nederlandse
kunstenaars van de 16de eeuw tot
nu’.

Nordic Art, Groninger Museum, van
9/12 t/m 5/5. groningermuseum.nl

Dordrechts Museum, 9/12 t/m
8/4. dordrechtsmuseum.nl

Eugène Jansson: Dawn over Riddarfjärden, 1899.

BEURS VAN KLEINE UITGEVERS

Foto’s Daniël Kroll; Jan Versweyveld; Alexander de Groot; Ben van Duin

PODIUMKUNSTEN
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Honderd kleine uitgevers uit het Nederlandse taalgebied presenteren hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, non-ﬁctie en beeldende kunst tijdens de Beurs van Kleine Uitgevers, zondag van 13-17u
in Paradiso in Amsterdam. Met circa 2500 titels van
onder meer A.F.Th. van der Heijden, Simon Vestdijk,
Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Louis Paul Boon en
Allen Ginsberg. In de kelderfoyer is er een literair programma met onder meer Thomas Rosenboom, Alejandro Zambra en Esther J. Ending (foto). paradiso.nl

Na een lichtfestival in Eindhoven
vorige maand is het nu de beurt
aan Rotterdam en Amsterdam om
de donkere dagen te verlichten
met lichtkunst. In de hoofdstad
begint op 7/12 Amsterdam Light
Festival. Langs de Amstel zijn hedendaagse lichtsculpturen te zien
via een route vanaf de Munt met
bijdragen van Janet Echelman (foto), Claudia Reh, Peter Doeswijk,
Wijand van der Horst e.a. Verder
t/m 20/1 in het programma onder
meer nog een verlichte bootjesoptocht, bootcruises, ﬁetstoer,
concerten en een wandelroute
door historisch Amsterdam langs
lichtkunstobjecten. In Rotterdam
verandert tijdens China Light Rotterdam (7/12 t/m 17/2) het park bij
de Euromast van uiterlijk met 35
lichtgevende en bewegende beelden van 40 Chinese kunstenaars.
Via het festival kun je kennis maken met de Chinese traditie rond
lichtfestivals.
chinalightrotterdam.nl
amsterdamlightfestival.com

SOL LEWITT IN DE BIOSCOOP
Voor die-hard liefhebbers van minimalistische kunst: de
documentaire van ﬁlmmaker Chris Teerink over de
Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt (1928-2007). Teerink laat veel werk van de minimalist zien, naast interviews met kunstenaars, assistenten en andere kenners.
Plus als rode draad: de installatie van een muurschildering in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De documentaire was te zien bij het Nederlands Film Festival
in 2012. En nu ook komende week in Eye in Amsterdam
van 6 t/m 9/12. En in Chassé in Breda op 6, 8, 9 en 11/12.

Janet Echelman: 1.26 Amsterdam (te zien in de Amstel bij de Stopera);

Foto Peter van der Warker; Wolfgang Pfauder

BUITENLAND
t/m 3/3; dierenschilderijen van Simon Schrikker (1973), t/m 27/1. drentsmuseum.nl
■ Den Haag, Gemeentemuseum (0703381111): Sikkensprijs 2012, muurtekening
van winnaar Bridget Riley, naast haar vroegste
werk, t/m 6/1; Happy Days, Haagse culturele
leven in de jaren vijftig, t/m 20/1; Ontdek het
moderne, met werk van Monet, Kandinsky, Bacon e.a., t/m 1/1. gemeentemuseum.nl
■ Den Haag, GEM (070-3381133): Nabeeld,
bewerkte beelden van Amie Dicke, t/m 6/1.
JJJJJ Het geheimzinnige leven van Oskar
Serti, t/m 16/12. gem-online.nl
■ Den Haag, Medisch Centrum Haaglanden:
Beter, de kunst van gezondheid, project van
Martijn Engelbregt, t/m 8/2.
beterconsortium.nl
■ Eindhoven, Van Abbemuseum (0402381000): Lissitzky - Kabakov, Russische kunst
met werk van El Lissitzky (1890-1941) en het
echtpaar Ilja en Emilia Kabakov, t/m 28/4; Informational Weather, project van Sarah van
Sonsbeek, t/m 14/4; Sources in the Air, ﬁlms,
tekeningen en collages van David Maljkovic,
t/m 13/1; Samen werken, natuurtapijten, theoretisch werk en Relational Art van Piero Gilardi, t/m 6/1. vanabbemuseum.nl
■ Enschede, Rijksmuseum Twenthe (0534358675): Spelen op de grens van het onmogelijke, 25 jaren mediakunst aan AKI/ArtEZ,
t/m 24/2; De drie smaken van Jop, keuzes van
Jop Ubbens van veilinghuis Christie’s uit de
collectie, t/m 24/2; Rewind, werk van Maaike
Roozenburg, t/m 1/9; Het ideaal als werkelijkheid, landschappen uit het Mauritshuis en
Rijksmuseum Twenthe, t/m 1/9 2013.
rijksmuseum-twenthe.nl
■ Haarlem, Teylers Museum (023-5319010):
Rafaël, breed overzicht met 90 tekeningen en
enkele schilderijen van Rafaël (1483-1520) en
zijn leerlingen, t/m 6/1. JJJJJ
teylersmuseum.eu
■ Haarlem, De Hallen (023-5115775): nieuw
en bestaand werk van de Britse kunstenaar
Roger Hiorns (1975), t/m 24/2.
dehallenhaarlem.nl
■ Haarlem, Frans Hals Museum (0235115775): ‘De Hollandse Michelangelo’ Cornelis van Haarlem (1562-1638), 45 maniëristische
werken van Van Haarlem, t/m 20/1.
JJJJJ franshalsmuseum.com
■ Heino/Wijhe, Kasteel Het Nijenhuis/ Museum De Fundatie (0572-388188): Hidden Series,
werk van fotograaf Danielle Kwaaitaal; Ademloze Ruimtelijkheid, honderd schilderijen en

tekeningen van Jan Hendrik Verstegen (19221993). Beide t/m 6/1. museumdefundatie.nl
■ Laren, Singer Museum (035- 5393939): Erotique Rodin, werk uit erotisch oeuvre van de
Franse beeldhouwer Auguste Rodin, t/m 13/1.
JJJJJ singerlaren.nl
■ Leiden, Sieboldhuis: Ghosts and Spirits, geesten en spoken in honderd schilderijen, drukwerk en sculpturen (netsuke), uit het Tikotin
museum voor Japanse kunst. Van 7/12 t/m
17/2. sieboldhuis.org
■ Maastricht, Bonnefantenmuseum (0433290190): Good vibrations, schilderijen, keramiek en meubels van Mary Heilmann, t/m
27/1; Heavy Lights, installatie van Maya Hayuk,
t/m 27/1; Theatre of Thought, kunstenaars van
Jan van Eyck, t/m 27/1. bonnefanten.nl
■ Middelburg, Zeeuws Museum (0118653000): Hart voor Veere, schilderijen van Michiel Paalvast en schilderijen en graﬁek uit de
collectie van voormalig uitgever Bert Bakker,
t/m 8/9. zeeuwsmuseum.nl
■ Nijmegen, Het Valkhof (024-36088059): Pop
Art in Europa, 120 werken van o.a. Richter, Tinguely en Wim T. Schippers, t/m 6/1. JJJJJ
museumhetvalkhof.nl
■ Oss, Museum Jan Cunen (0412-629328):
Linkse hobby: De keuze van Jan Marijnissen,
selectie uit de collectie; As large as life, and
twice as natural, kleurrijke interieurs en stillevens op papier van Erik Mattijssen, t/m 7/1.
museumjancunen.nl
■ Otterlo, Kröller-Müller Museum (0318591241): Vincent is back deel I: Geboortegrond, de nadruk ligt op Van Gogh’s Hollandse
periode (1881-1886), t/m 1/4; Dieren in de Nederlandse beeldhouwkunst, t/m 20/1. kmm.nl
■ Rotterdam, Kunsthal (010-4400301): Kunsthal Light: Skyndood & Niemandswoord, wandschildering van Susan Opperman, t/m 12/2;
Hoera! 20 jaar KunstHAL, t/m 20/1; Avant-gardes, 150 werken uit de collectie van de Triton
Foundation, t/m 20/1; Museum Minutes, t/m
6/1; overzicht van werk van beeldhouwer Aristide Maillol (1861-1944), t/m 10/2. kunsthal.nl
■ Rotterdam, Boijmans Van Beuningen (0104419400): De verbeelding van Overvloed en
Vruchtbaarheid, schilder-, teken- en prentkunst van de 16de tot en met de 19de eeuw
rond dit thema, t/m 31/3; De weg naar Van
Eyck, tachtig werken Europese kunst rond
1400, t/m 10/2. JJJJJ boijmans.nl
■ Rotterdam, CBK: Made in Rotterdam, rond
Cor Kraat en zijn werk in de jaren zeventig in
ﬁlm, muziekkunstwerken, t/m 9/12.

cbk-rotterdam.nl
■ Scheveningen, Museum Beelden aan Zee
(070-3585857): Sculpturen van Leo de Vries,
foto’s van Carla Puttelaar en installatie van
Sylvia B, t/m 20/1. beeldenaanzee.nl
■ Schiedam, Stedelijk Museum (0102463666): Pointing Inside, objecten van Jan
Maarten Voskuil, t/m 24/2; In welke taal zal ik
u mijn verhaal vertellen, werk van tien kunstenaars uit Turkije en Nederland, t/m 13/1.
stedelijkmuseumschiedam.nl
■ Tilburg, De Pont (013-5438300): When I
Open My eyes, IJsselmeer in zestig foto’s van
Wout Berger, t/m 6/1. JJJJJ; overzicht met
werken van de Indiaas-Britse kunstenaar
Anish Kapoor, t/m 27/1. JJJJJ depont.nl
■ Utrecht, Centraal Museum (030-2362362):
De Nieuw Utrecht Kamers: IK @ CM, werk van
Ienke Kastelein, t/m 13/1; lichtkunstwerk van
Monobanda, t/m 1/11/2017; Dit is het Centraal
Museum!, klassiekers uit de collectie, t/m 1/9
2015; hedendaagse Nederlandse tekenkunst,
t/m 20/12. centraalmuseum.nl
■ Utrecht, Museum Catharijneconvent (0302317296): Ontsnapt aan de Beeldenstorm,
toont ruim negentig middeleeuwse beelden
van hout, steen en pijpaarde, t/m 24/2.
JJJJJ catharijneconvent.nl
■ Utrecht, Aboriginal Art Museum (0302380100): Outsider / Insider, selectie werk van
Gordon Bennett, t/m 9/12. aamu.nl

Vormgeving
■ Den Haag, Gemeentemuseum (07033811110): Fifties Fashion, jaren vijftig mode,
t/m 3/2. JJJJJ. gemeentemuseum.nl
■ Leerdam, Nationaal Glasmuseum (0345612714): Toast op de buitenplaats, glazen uit
de Gouden Eeuw, t/m 1/2; Goldrush, werk van
afgestudeerden van de Glasafdeling van de
Gerrit Rietveld Academie, t/m 1/2; Nuances
cachees, serie objecten van Maria Dukers, t/m
1/3; Gracieus Glas, Art Nouveau uit Val Saint
Lambert, t/m 1/1. nationaalglasmuseum.nl
■ Leiden, Museum Boerhaave: Geletterd & geleerd. Brill: 330 jaar typograﬁe voor de wetenschap, t/m 19/5. museumboerhaave.nl
■ Middelburg, Zeeuws Museum (0118653000): Eenmaal, andermaal: de porseleinschatten van Willem Bal, t/m 14/4; Vlas, vormgever Christien Meindertsma verdiept zich in
het ‘vergeten’ textiel vlas, verlengd t/m 3/3.
zeeuwsmuseum.nl
■ Rotterdam, Boijmans van Beuningen (010-

4419400): Structural Mode, modeontwerpen
van Rejina Pyo, t/m 20/1. boijmans.nl
■ Utrecht, Centraal Museum (030-2362362):
Blue Jeans: 350 jaar spijkergoed, t/m 10/3;
Rietveld en Van Baarencollectie, t/m 19/5.
centraalmuseum.nl
■ Zwolle, Stedelijk Museum (038-4214650):
Pronken, met zilveren voorwerpen, tafelgerei
en ook hedendaagse kunstwerken. Van 8/12
t/m 5/5. stedelijkmuseumzwolle.nl

Fotograﬁe
■ Amersfoort, Kunsthal Kade (030-4225030):
The Dwelling Life of Man, 160 werken van
Amerikaanse en Europese fotografen uit de
Martin Z. Margulies Collectie, Miami, t/m 6/1.
JJJJJ kadeamersfoort.nl
■ Amsterdam, Foam (020-5516500): tweehonderd foto’s van Diane Arbus (1923-1971),
t/m 13/1. JJJJJ foam.nl
■ Amsterdam, Huis Marseille (020-5318989):
Viewpoint, de emotie van het kijken en het
verzamelen, t/m 9/12. huismarseille.nl
■ Amsterdam, Tropenmuseum: Imagined places, werkelijke en imaginaire plekken, vrijwillige en gedwongen reizen in foto en ﬁlm van
Adrian Paci, Zineb Sedira, Bouchra Khalili,
Claudia Cristovão en Ho-Yeol Ryu. Van 12/12
t/m 14/4. tropenmuseum.nl
■ Arnhem, Museum voor Moderne Kunst
(026-3512341): Regressive, recente fotoseries
van Erwin Olaf, t/m 27/1. JJJJJ
mmkarnhem.nl
■ Den Haag, Fotomuseum (070-3381144):
Masterclass, portretfoto’s van beroemdheden
door Amerikaan Arnold Newman (1918-2006),
t/m 13/1. fotomuseumdenhaag.nl
■ Groningen, Noorderlicht Fotogalerie (0503182227): 7 Rooms, Poolse fotograaf Rafal Milach portretteerde huidige generatie Russen,
t/m 13/1. noorderlicht.com
■ Haarlem, Het Dolhuys (023-5410670): Architectuur van een ideaal, door Christopher Payne
en Jannes Linders, t/m 20/1. JJJJJ
hetdolhuys.nl
■ Rotterdam, Nederlands Fotomuseum (0102030405): De donkere kamer van Hermans, 26
Hermans’ fotograﬁsche ambities, interesses
en manier van kijken in foto’s, aantekeningenboekjes, contactvellen en boeken, t/m 13/1;
Marie-José Jongerius: Lunar Landscapes Maasvlakte 2, t/m 13/1; 200 foto's en documenten van Lewis Hine (1874-1940), t/m 6/1.
nederlandsfotomuseum.nl

Architectuur

Frankrijk

Duitsland

■ Haarlem, ABC architectuurcentrum (0235340584): Toekomst of Herinnering?, architectuur van de wederopbouw in Haarlem, t/m
28/1; De optimistische architect: 3 thema’s
voor de toekomst, t/m 20/1.
architectuurhaarlem.nl
■ Maastricht, Bureau Europa: Playboy Architecture, 1953-1979, t/m 10/2. JJJJJ
bureau-europa.nl
■ Rotterdam, NAI (010-4401200): Lelé – architect van geluk en gezondheid, projecten van
de Braziliaanse architect João Filgueiras Lima
sinds de jaren zestig, t/m 3/2; The Power of Architecture, tekeningen, schetsen, foto's, aquarellen, ﬁlmmateriaal en maquettes van architect Louis Kahn (1901-1974), t/m 6/1. nai.nl
■ Utrecht, Centraal Museum (030-2362362):
architectuur van Rietveld, ontwerpproces van
architect Gerrit Thomas Rietveld in maquettes,
tekeningen, foto’s en documenten, t/m 19/5.
centraalmuseum.nl

■ Parijs, Louvre: Winter Flowers, bloemenschilderijen van Delacroix naast hedendaags werk
van Jean-Michel Othoniel en Johan Creten. Van
12/12 t/m 18/3. Tel. 00.33.1. 40205151.
louvre.fr
■ Parijs, Grand Palais: breed overzicht van de
schilderijen van Edward Hopper (1882-1967),
t/m 28/1. JJJJJ. Tel. 00.33.1.4413 1717.
grandpalais.fr
■ Parijs, Palais de Tokyo: Bordel Monstre, installatie van Indiase kunstenaar Asim Waqif. Van
7/12 t/m 21/1; Lek & Siwat, werk van grafﬁti-artiesten. Van 7/12 t/m 1/9. palaisdetokyo.com

■ Berlijn, Akademie der Künste: Wagner 2013.
Künstlerpositionen, Wagner in kunstenaarsinterpretaties met installaties, teksten, foto's en video. Van 7/12 t/m 17/2. adk.de
■ Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle: Echoraum, werk van kunststudenten uit Hamburg,
t/m 7/4; PIXAR, 25 years of animation, kijkje in
de werkwijze van Pixar met tekeningen, schilderijen, maquettes, ﬁlm en documentaire, t/m
6/1. Tel. 00.49.228.9171. bundeskunsthalle.de
■ Düsseldorf, Museum Kunst Palast: hedendaagse fotograﬁe van Andreas Gursky, t/m 13/1.
JJJJJ Tel. 00.49.211. 8924242.
museum-kunst-palast.de
■ Frankfurt am Main, Museum für Moderne
Kunst: One Time Pad, schilderijen en sculpturen
van Thomas Scheibitz (1968), t/m 13/1.
JJJJJ. Tel. 00.49.69.21230447.
mmk-frankfurt.de
■ Hamburg, Deichtorhallen: Mystic silver, tachtig werken van de Duitse kunstenaar Anselm
Reyle (1970) waaronder deels nieuwe, t/m 27/1;
Albert Watson- Visions feat. Cotton Made in Africa, oeuvre van modefotograaf Watson, t/m 6/1.
Tel. 00.49. 4032103250. deichtorhallen.de

Letteren
■ Amsterdam, Rode Hoed: Literaturfest VIII, bekende lezers bespreken hun favoriete boeken:
Jort Kelder, Anna Drijver, Marjolijn van Heemstra
en Bas Heijne. Op 7/12 om 20u. literaturfest.nl
■ Amsterdam, OBA: Boudewijn Büch Dag, elfde editie. Op 9/12 om 10.30u; Marten Toonder;
een biograﬁe, biograaf Wim Hazeu over leven
en werk van de schepper van de Bommelsaga.
Op 12/12 om 20u. oba.nl

Lezingen & debatten
■ Amsterdam, Goethe-Institut: Erwin Olaf: Berlin, in gesprek met Hedwig Saam (directeur
MMKA) vertelt Erwin Olaf over fotoserie Berlin
en zijn ervaringen in Berlijn. Op 10/12 om 20u.
goethe.de/amsterdam
■ Amsterdam, Stedelijk: Afterlives: Living with
the Past in the Present, symposium i.s.m. UvA
met hedendaagse kunstenaars en cultuurhistorici over het voortleven van culturele thema's
en de complexe relatie tussen het heden en
verleden binnen de hedendaagse kunst. Reserveren via reservations@stedelijk.nl. Op 6/12 om
10u. stedelijk.nl
■ Den Haag, Stroom: New Yorkse architect, auteur en Moma-curator Pedro Gadanho over
‘performance architectuur’. Op 6/12 om 20u.
stroom.nl

België
■ Antwerpen, Museum van Hedendaagse
Kunst: Nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962,
met werk van Armando, Stanley Brouwn, Enrico
Castellani, Maurice De Clercq, Carlos Cruz-Diez,
Herman de Vries, Wybrand Ganzevoort, Vic Gentils. Van 7/12 t/m 10/2; Collectie XXXII, nieuwe
presentatie. Van 7/12 t/m 21/4.
Tel. 00.32.3.260.9999. muhka.be
■ Brussel, Paleis voor Schone Kunsten: Monument ﬁlm, ﬁlms van Peter Kubelka. Van 6/12
t/m 6/1; Furniture Designer, overzicht met meubelen van de Belgische ontwerper Jules Wabbes
(1919-1974), t/m 13/1; overzicht van werk van
de Vlaamse expressionist Constant Permeke,
t/m 20/1. JJJJJ; Naakten, werk van Marlene
Dumas, t/m 20/1; landschappen van Vlaming
Thierry de Cordier, t/m 20/1.
Tel. 00.32.2.5078466. bozar.be

Oostenrijk
■ Wenen, Mak: Werkstadst Vienna. Design Engaging the City, design in werk van ontwerpers
Tomás Alonso, Mark Braun, Philippe Malouin,
Max Lamb, mischer’traxler en Maxim Velcovsky.
Van 12/12 t/m 17/3. Tel. 00.43.1.71136233.
mak.at
■ Wenen, Secession: fotowerken van de Amerikaanse Liz Deschenes. Van 7/12 t/m 10/2; Retaped Rape, ﬁlm van de Oosternrijkse Fiona
Rukschcio. Van 7/12 t/m 10/2; Wenn Ihr wollt,
ist es kein Traum, ﬁlm van de Israëlische kunstenaar Yael Bartana. Van 7/12 t/m 10/2.
Tel. 00.43.1.587.53.07. secession.at
■ Wenen, Albertina: De Profundis, van Erwin
Wurm. Van 12/12 t/m 17/2. Tel. 00.43.1.534830.
albertina.at

Groot-Brittannië
■ Londen, Tate Modern: A bigger splash. Painting after performance, met werk van Pollack,
Hockney, Sherman, Smith e.a., t/m 1/4; fotowerken van William Klein en Daido Moriyama, t/m
20/1. JJJJJ Tel. 00.44.20.78878000.
tate.org.uk
■ Londen, National Gallery: Seduced by art, negentiende-eeuwse fotograﬁe en schilderijen tegenover hedendaagse fotograﬁe van onder
meer Martin Parr, Craigie Horsﬁeld, Sam TaylorWood, Richard Billingham, Julia Margaret Cameron en Gustave Le Gray, t/m 20/1; The Late
Works, laat werk van de Briste kunstenaar Richard Hamilton (1922-2011), t/m 13/1.
Tel. 00.44.20.77472885. nationalgallery.org.uk
■ Londen, Royal Academy of Arts: Constable,
Gainsborough, Turner and the Making of Landscape, 150 landschapsschilderijen, boeken en archiefmateriaal van Britten John Constable, Thomas Gainsborough en J.M.W. Turner. Van 8/12
t/m 17/2; Almost real art, werk van Mark Hampson, t/m 17/2; Bronze, breed overzicht langs de
geschiedenis van bronzen kunstwerken, t/m
9/12. JJJJJ Tel. 00.44.8708488484.
royalacademy.org.uk

