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‘Omdat ik geen beeld ben’ Hugo Claus
Tot 5.1.2014, Mu.ZEE, open dinsdag tot en met zondag: 10 - 18u

10duotickets
Mu.ZEE geeft weg:

Hoe winnen?
Stuur een mailtje met “Hugo Claus”
als onderwerp naar:
tickets@demorgen.be

Tot 5 januari 2014 brengt Mu.ZEE te Oostende
de tentoonstelling ‘Omdat ik geen beeld ben’ Hugo
Claus. Minder gekend is dat Hugo Claus (+2008),
de ongeëvenaarde literaire tovenaar, zijn leven lang
ook een hartstochtelijk schilder en tekenaar is
geweest. Zijn rijke en onnavolgbare nalatenschap als
beeldend kunstenaar beslaat meer dan vijf decennia
en wordt in Mu.ZEE nu voor de allereerste keer in al
zijn facetten en als een ‘groepstentoonstelling’
gepresenteerd. Maak kans op een van de 10 duo-
tickets die Mu.ZEE wegschenkt en ontdek de
wondere wereld van Hugo Claus.
Meer info www.muzee.be

athij laterafbeeldin-
genwildemaken,wist
KerryJamesMarshall
alskleuteral.Maardat
erzoietsalskunst
bestond,daarwaren
demensenzich inzijn
zwartewijk inBir-

mingham,Alabama,niet vanbewust. “Van
dekleuterjufmocht ikalsbeloningaf en
toe ineenplakboekkijkenmetallerlei soor-
ten illustraties, vanreligieuzeplaatjes tot
kerstkaartjes”, verteltMarshall. “Ikdacht:
laterwil ikookdat soortdingenmakenen
ikbegonzelf illustraties teverzamelen.
Maardat je eenkunstenaarkonworden,
leerde ikpas toen ikeen jaarofdertienwas
enopschoolmochtdeelnemenaaneen
zomertekenklas.Dieklaswerdgeleiddoor
eenkunstenaaren ikhadmeteenenorm
veel respect voorhem.Daarnawerkte ik in
debibliotheekalleplankenmetgeïllus-

treerdeboekenaf. IkontdekteRembrandt,
RubensenGoyaenmaaktekennismet
stripsencartoons.Tegelijkverdiepte ikme
inboekenomte leren tekenen.”

InhetMHKAtoontMarshall tussenzijn
grote schilderijen, foto’s envideo’sook frag-
mentenuit eigencomics, alsofhij stripver-
halenenkunstophetzelfdeniveaustelt.
“Dat isookzo,omdat stripsnetals schilde-
rijenmensenkunnen inspireren.Enom
schilderijen tezien,moet je eerst eendrem-
pelover, terwijl je stripsgewoon thuiskan
lezen.HetprobleemisdatAfro-Ameri-
kanenzich instripsnietkunnenherken-
nen,omdatzwarteheldennagenoegniet
bestaan.Dat isookhetgevalmetdeschil-
derijen inmusea.Hetgafmij als zwarte
Amerikaanhetgevoeldatwenietmeetel-
len.Dusben ikmetmijneigencomic-pro-
jectRythmMastrbegonnen,watmoetuit-
monden ineengraphicnovel eneen film.
Ookmetmijnschilderijenvul ikdie leegte
op, zodat zwartenzich inmuseakunnen
tegenkomenendekunst completerwordt.”

Rassenrellen
ToenMarshall aandekunstschool stu-
deerde,washetal conceptuelekunstwat
dekloksloeg. InhetOtisArt Institute inLos
Angeles,waarhij leswildevolgenbij de

zwartekunstenaarCharlesWhite (1918-
1979),washij deenigeAfro-Amerikaan in
deafdelingschilderkunst. “Ikvolgde lesbij
Whiteomdathij krachtigebeeldenmaakte
vanzwartemensen, vooral tekeningen.
Toenontstondhet ideeomgrote, epische
taferelenmetzwartemensen te schilderen,
ietswatopdatmomentonbekendwas.
Maar ikmaakte indie tijdookkleinecolla-
ges,medeonder invloedvanRomareBaer-
den (1911-1988),waarvanerhiereen tweetal
te zienzijn.” Ineenschilderijmetkoppen
vanMartinLutherKingenJohnenRobert
Kennedybovende tekst ‘WeMournOur
Losses’ schuift eenschimvanvaderJames
Marshall overhetgezichtvanJFK. “Hijwas
geenactivist,maar ikassocieerdemoor-
denmetdenagedachtenisaanmijnvader.
WeverhuisdennaBirminghamnaarplaat-
senwaar rassenrellenuitbraken.”

Inanderewerkenbemerkenweslogans
ensymbolenvandeBlackPanther-bewe-
ging.Ookhet rood, zwart engroenvande
pan-AfrikaansevlagvanMarcusGarvey
duiktmeermaalsop, zelfsmeteenknipoog
naarcolourfield-schilderBarnettNewman.
Marshall bevestigtdathij sympathievoelt

voordestrijdvanMalcolmXenco. “Het
waseennoodzakelijkewegnaareman-
cipatie engelijkheid.Derebelliebegonook
nietmetdestrijdvoorburgerrechten,maar
metdestilleweerstandvande ingevoerde
Afrikaanseslaven,dieopalle terreinen in
hetnadeelwaren. Ikhebookeenportret
geschilderdvandekleermakerDavid
Walker, eennegentiende-eeuwseactivist
voordeafschaffingvandeslavernij, van
wiegeenafbeelding isbewaard.Vanuit een
onderdrukteenachtergestelde situatie
strijd jenooitmetgelijkewapens.Hetgaat
niet alleenomindividuelegelijkheid,het is
ookeenconcurrentiestrijdomerkenning
tekrijgenals eenvolkmetcapaciteiten.”

Extra hindernissen
Vandaagstaanmusea inderij omeen
Marshall aan tekopen. “Dewegnaarde top
isvoor iedereenhard,maarvoormijwaren
erextrahindernissen”, zegthij daarover.
“Wieheefthet voorhet zeggen inde
musea?Wiezijndegroteverzamelaarsdie
demarktbepalen?Datzijnallemaalblan-
ken.Dat schepteengrotereafstandvoor

eenzwartekunstenaar. Ikkaneengoed
schilderijmaken,maarzienzijhetzelfdeen
zegtdeonderliggende inhoudhen iets? Ik
bennu inderdaadgegeerddoormusea.
Maar indekunstkanhet snelomslaan,
daarommoet ikwat strategischdenken.”

IsdezeEuropese tentoonstelling,die
daarnanaarKopenhagen,Madriden
Barcelonagaat, eenstrategischmanoeu-
vre? “Nee”, zegtMarshallmeteengulle
lach, “Ze is er gekomenomdatMHKA-
directeurBart deBaerebleef zeuren.”

Met de expo Painting and other stuff van
Kerry James Marshall (58) eert het MHKA
in Antwerpen een van de grootste Amerikaanse
schilders van deze tijd. Zijn drijfveer?
De afwezigheid van zwarten in schilderijen
en strips. ‘De invulling van de Afro-Amerikaanse
identiteit blijft de onderliggende betekenislaag

in mijn werk.’ Eric Bracke

Afro-Amerikaanse identiteit en gebrek aan rode lijn in werk Kerry James Marshall

ZWARTE
HELDEN

Opzoeknaar

‘Vanuit een
achtergestelde
situatie strijd je
nooitmet
gelijkewapens’
KERRY JAMES MARSHALL

Lost Boys: aka Black, Johnny (1995)
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PAINTING ANDOTHER STUFF,
Kerry James Marshall
tot 2 februari in het MHKA,
Antwerpen (www.muhka.be)

D

Scout(boy) (1995)

M • 7DE MORGEN • WOENSDAG 9 OKTOBER 2013

VOORDEELBON
Bestel uw exclusieve verzamelbox van Michaël Borremans via www.demorgen.be/koopcensuur
OF ga naar een van de winkels van Confituur. Volledige lijst op www.confituurboekhandels.be

KOOPCENSUUR

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van de Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse) om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden gebruikt voor

directmarketingdoeleinden. Wenst u dit niet? Vink dan hier O neen. Zij kunnen ook worden doorgegeven aan onze partners. Wenst u dit niet? Vink dan hier O neen. U hebt het recht op toegang en verbetering van deze gegevens en op

verzet voor zover uw gegevens gebruikt worden voor directmarketingdoeleinden. U kan onze gebruiksvoorwaarden raadplegen voor meer informatie over ons privacybeleid. Aanbod geldig tot en met 30 november 2013 in België zolang

de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Deze bon is uitsluitend inwisselbaar bij een boekwinkel van Confituur. Beperkte voorraad, dus op is op.

GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2013

OP = OP

€29,95
ipv €88,80

1. Vul hier uw gegevens in:

2. Welke krant(en) koopt u en hoe vaak?

Krant:

abonnee

ik koop deze krant keer per week waaronder op zaterdag

Krant:

abonnee

ik koop deze krant keer per week waaronder op zaterdag

E-mail:

Voornaam:

Geboortedatum: / /

Gemeente:Postcode:

Straat: Nr: Bus:

Naam:

De Morgen en Confituur lanceren een box met 4 boeken

die om de een of andere reden werden gecensureerd in

bepaalde landen. Michaël Borremans ontwierp speciaal

voor deze actie een verzamelbox waarin deze 4 boeken

verzameld zijn:

1. Liu Xiaobo, 'Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat'
de Geus, 2010 (China), 416 pg

2. Sherman Alexie, 'Dagboek van een halve Indiaan'
(12+), in 2008 in het Nederlands, Lemniscaat, 233 pg

3. Abdellatif Laâbi, Het continent van de gave (poëzie)
Uitgeverij P, 2008 (Marokko), 184 pg

4. Marjane Satrapi, Persepolis (graphic novel)
Atlas, 2008 (Iran), 346 pg
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Ivo Van Hove regisseert ‘La Clemenza di Tito’

Vriendschap enwraak, passie en
politiek:La Clemenza di Tito, de
laatste opera dieMozart schreef,
heeft het allemaal. IvoVanHove
regisseerdehet stuknuvoorde
Munt.

STEPHAN MOENS

De titel namIvoVanHove serieus. “Het is
eenopera, of veeleer eenmeditatie, over
leiderschap. Je zietTitusuitgroeien tot een
leider. Je volgt deontwikkelingvaneen
mandiekeeropkeer getestwordt –het
werkontstondniet toevallig gelijktijdig
metdeToverfluit.Hijmoet al eenbeslis-
singnemenvoordatdeoperabegonnen is,
namelijkhet afscheidvanBerenice.Hij
vindtdathij als leiderdewettenvanzijn
landmoet respecterenendie schrijven
voordat inRomegeenbuitenlandse
vrouwkeizerinmagworden.Berenice, de
liefde vanzijn leven, is eenPalestijnseprin-
ses.Hij heeft dus eenenormpersoonlijk
offer gebrachtomgoed tedoenvoor zijn
keizerrijk. In eeneerste fase vechthij daar
nogmee: zijnhet keizerrijk enzijn leider-
schapwelbelangrijk genoegomzoiets op
te geven?”

Hij is een twijfelaar.
“Hoemeer iknaardepartituurkeek, hoe
meer ik zaghoeMozarthemoveralhape-
rendemuziekgeeft.Nochtans zie je inde
meeste ensceneringeneenheel eenduidige
man,die vanbij het beginweetwathijwil
en rechtnaarhet einde toegaat. Bijmij
struikelt hij ophet eindeaf. Inhetbegin
voerthij veeleer eenpapierenbeleid. Pas
bij de tweedegrote test, het verraadvan
zijnboezemvriendSextus,wordtdat
anders. In een langenacht,met al zijn
raadgeversomhemheen,moethij beslis-
senhoehij die situatie aanpakt.Annius
brengtperfect onderwoordenwathet
dilemma is: dewet is dewet,maarals kei-
zer kanTitusdewet veranderen.”

“OphetmomentdatTitusuiteindelijk
beslist, doethijmij denkenaanNelson
Mandela.Hij is zich, net alsMandela toen
hij uit degevangenis kwam,heel goed
bewust vanhethistorischebelangvanhet
moment.Maarhij ziet ookhet risicodaar-
van,wanthij gaat tegendewettenvan

Romeen tegendewensvanhet volk in.
Daarkanopstanden revolutie vankomen,
hij kanzelfs afgezetworden.Opdat
momentwordthij vaneenpapierenkeizer
eendoorvoeld leider.Daaromeindigt bij
mij deoperaniet in eenbeeldwaarinheel
veelmensenaangetast engeschondenuit
de strijd komen,maarmethet glorenvan
hoop. Jekannog iets veranderen.”

Maakt dat samenkomen van
het persoonlijke en het politieke
in deze opera zijn actualiteit uit?
“Ja. Ikben inmijnwerkergbeïnvloeddoor
twee sociologen:RichardSennett en
ZygmuntBauman, zeker sinds ikdeRing
hebgedaan.Hundenkenkomteropneer
datwat er in eenmaatschappij gebeurt op
economischvlak –bijvoorbeeld eencrisis
zoalsnu–hetprivélevenvandemensen
aantast, bijna zoals zure regen. Indeze

opera lijkt hetwel omgekeerd.Depersoon-
lijke relaties vandemachthebbers lijken
eenenorme invloed tehebbenophetpoli-
tieke enmaatschappelijkeniveau.Uit twee
privé-ervaringen trektTitus grotepolitieke
conclusies, een lesoverhoewemetde
samenlevingkunnenomgaan.”

Is de historische context van het stuk
voor u onbelangrijk?
“IkweetdatLaClemenzadiTito is geschre-
ven inde tijd vandeFranseRevolutiemaar
het is voormij niet essentieel. Je zouook
makkelijkparallellenkunnen trekkenmet
vandaag,maardatheb ikdezekeerook
niet gedaan. Ikhebhet stukgezienals een
diepemeditatie.Heel deopera ishet alsof
je inhethoofdvanTitus zit.Het is alsof je
éénminuutuit iemands levenmeemaakt,
waarinal zijn gedachtenpasseren.”

Clementie, is dat eenwoord dat voor
jou iets betekent?
“Ikkanheelmakkelijk vergeven. Ikben
helemaalniet rancuneusen ikhebnoch-
tansalwatmeegemaakt, zowelprivé als
professioneel.Als je inAmsterdameen
hogeboombent, zegtmendat jeniet
bovenhetmaaiveldmaguitkomen.Dan
moetdekoperaf, dat zie jedaar voortdu-
rendgebeuren.Zelfs als iemandmij inde
steekheeft gelaten, kan ikdaarover stap-
pen.Uiteraardben ik somswoedendmaar
ikkandat achterafweerplaatsen, en ik
kanvergetenenvergeven.Dat zijnde twee
woordendieTitusophet eindegebruikt.”

Het bestaat nogmaarweinig
in de huidige politiek, clementie.
“En toch.DenkaanwatObamaheeft
gedaan indekwestie Syrië. Eerstwas er
zijn fameuze ‘rode lijn’.Danzie je eenman
die eigenlijkniet tenoorlogwil trekken, al
heeft hij het gezegd.Ennaeenweekzie je
hemopgeluchtdathij hetnietmoetdoen.
Het soortnachtendatTitus inmijnopera
meemaakt, dieheeftObamazekerheel die
weekmeegemaakt.Hij is tothet inzicht
gekomendatdieoorlog tegenzijngeweten
zou ingaan.Dus: er zijnwelpoliticimet
eengeweten.Maardewereldals dusdanig
iswel verhard.”

Première op 10/10, www.demunt.be.

Een meditatie
over leiderschapKerry JamesMarshall:

‘Zonder zwarten
op schilderijen en in comics
kreeg ik het gevoel datwe
nietmeetellen.’ © BOB VAN MOL

‘Uit twee
privé-ervaringen
trektTitus
grotepolitieke
conclusies’
IVO VAN HOVE
REGISSEUR
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