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FILM
IL GRIDO

Tel. 6768700, www.rialtofilm.nl

Alles
verwijst
naar
elkaar

GALERIE
SASKIA NOOR VAN IMHOFF

Titel # + 14.00 Waar Fons Welters,
Bloemgracht 140 Te zien t/m 11/01
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Een dikke metalen buis blaast rookpluimen in de expositieruimte. Aan de buis zit een machine die verbonden is
met dunnere leidingen die naar het kantoor leiden. De installatie in de voorruimte van de galerie is opzienbarend,
maar maakt de bezoeker ook wat ongemakkelijk. Zijn die
dampen niet schadelijk om in te ademen? Of bloedheet?
Dat blijkt mee te vallen, al is het werk niet eenvoudig
te begrijpen. Saskia Noor van Imhoff (1982) geeft in haar
kunstenaarspraktijk graag een kijkje in de keuken van
musea en andere kunstinstellingen. Als ze ergens exposeert, laat ze vaak elementen zien die normaal gesproken
voor bezoekers verborgen blijven. Zo haalt ze graag vergeten stukken uit het depot, om ze vervolgens samen met
haar eigen werk te exposeren.
Daarnaast verwijst Noor van Imhoff steeds naar voorgaande tentoonstellingen. Vandaar ook de wat cryptische titel van de tentoonstelling, # + 14. 00. Veel elementen bij Fons Welters zijn afgeleid van # + 12.00, eerder dit
jaar in Burg Bentheim. Daar onderzocht Noor van Imhoff
de eigenaardigheden van een schilderij van Jacob van
Ruisdael.
Ze stuitte onder andere op een installatie van kunstenaar Willem de Rooij, die het schilderij van Van Ruisdael
opnam in een klimaatkast waarin licht, vocht en temperatuur geregeld worden.
Waarmee we terugkomen bij die rookpluimen. Ze verwijzen naar klimaatinstallaties in musea, die weliswaar
essentieel zijn voor de toestand van de schilderijen, maar
zo veel mogelijk worden weggestopt. Saskia Noor van Imhoff maakt zo’n apparaat juist tot blikvanger van de tentoonstelling.

MUZIEK
TOMOKO MUKAIYAMA

MAIL & WIN
AVANT L’HIVER

Tel. 7882000, www.muziekgebouw.nl

Mail naar: mailenwin@parool.nl

De in Amsterdam woonachtige
Japanse pianiste en beeldend kunstenaar Tomoko Mukaiyama treedt
vrijdag 20.30 uur op in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Haar recital Super Tmarket wordt gecombineerd met performances door ontwerpers, kunstenaars en muzikanten. Ze exposeert
tot en met 15 december in de foyer
van het Muziekgebouw met een monumentale installatie, gemaakt van
tienduizend zijden jurken.

FOTO RACHEL NIEBORG

In deze neorealistische klassieker uit
1957 van Michelangelo Antonioni
heeft een fabrieksarbeider al jaren
een verhouding met een getrouwde
vrouw. Als haar man overlijdt, denkt
hij eindelijk met haar te kunnen trouwen. Maar hij komt bedrogen uit,
want ze blijkt ook een andere minnaar te hebben. Il grido, met o.a. Alida Valli en Steve Cochran, draait behalve vanavond ook dinsdag 10 december om 19.00 uur in Rialto.
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In Pathé Tuschinski gaat maandag 9
december om 19.15 uur Avant l’hiver
van Philippe Claudel in première. Daniel Auteuil speelt een chirurg wiens
huwelijk wankelt na een ontmoeting
met een jonge vrouw. Er zijn drie keer
twee kaarten te winnen, en iedere winnaar krijgt ook de verhalenbundel
Geuren van Philippe Claudel, die bij de
première aanwezig is. Mail vanavond
naam, adres, telefoonnummer; morgen
krijgen de winnaars bericht.

Ook de rest van de expositie zit vol met cryptische verwijzingen naar kunstwerken en musea. Diverse foto’s zijn
genomen op de tentoonstelling in Burg Bentheim. De
wolkenlucht in het schilderij van Van Ruisdael komt terug in een gipsen plak die bovenop een marmeren plaat
is neergezet. Samen met een paar andere marmeren platen vormen ze de plattegrond van het Pergamon Museum
in Berlijn, de stad waar Saskia Noor van Imhoff momenteel woont. Op deze plattegrond zijn weer andere artefacten geplaatst: messing staven, een afgietsel van een antieke gouden beker, reproducties van antieke kunstwerken met een vogel.
De kunstwerken verwijzen dus naar musea en oudere
kunstwerken, maar ook naar elkaar. De primaire kleuren
rood, geel en blauw zijn alomtegenwoordig en verwijzen
ook naar de kleuren waarmee in onze tijd foto’s worden
gemaakt.
Alles is buitengewoon zorgvuldig gemaakt en geselecteerd, maar toch mist deze tentoonstelling iets. Het
zou mooi zijn als Noor van Imhoff iets meer had gedaan
met de galerie van Fons Welters, waar veel bekende kunstenaars hun werk hebben getoond. Hier en daar wordt
iets gedaan met de formele eigenaardigheden van de
ruimte, maar inhoudelijk worden we steeds teruggeslingerd naar een tentoonstelling in Duitsland die voorbij is.
Maar wie weet: misschien gaat tentoonstelling # + 15.00
juist helemaal over Fons Welters.

Van Luyn
mist partner
om mee te
sparren

De bruid wil
geen leven
achter muren
van drie el dik

CABARET
THOMAS VAN LUYN

TONEEL
BLOEDBRUILOFT

Show Thomas van Luyns smaakvol
avondje uit Regie Pieter Tiddens Gezien
29/11 Waar De Kleine Komedie
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Kees Keijer

FOTO KURT VAN DER ELST

Jonge acteurs
kunnen
het Binnenhof
niet aan
TONEEL
NIEUWSPOORT

Wie Nationale Toneel Gezien 29/11 Waar
NT Gebouw, Den Haag Te zien Compagnietheater, 3 t/m 7/12
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Het is een goed idee: het Nationale Toneel als Nieuwspoort Rapporteur. Dertien weken liepen de jonge en nieuwe acteurs van het Nationale Toneel, Hannah Hoekstra,
Sallie Harmsen, Reinout Scholten van Aschat en Joris
Smit, met regisseur Caspar Vandeputte en dramaturg
Remco van Rijn met all access-pasjes rond op het Binnenhof. De Nieuwspoort Rapporteur doet onderzoek naar de
verhouding tussen politiek en media; illustere namen als
Joris Luyendijk en ombudsman Alex Brenninkmeijer gingen de theatermakers voor.
Maar hoe maak je vervolgens een voorstelling van alle boeken over politiek en media, van de mediatraining
en van alle gesprekken, on en off the record, met politici,
journalisten en woordvoerders?
Het begint goed. De vier acteurs spreken in grijs pak
het publiek toe. Ze vertellen dat ze op onderzoek zijn geweest, op safari zelfs, in Nieuwspoort en in de Tweede
Kamer. Ze spreken als in een persconferentie. Geestig is
het hoe de jonge acteurs de maniertjes en houding van
politici en woordvoerders overnemen: een open blik,
wenkbrauwen opgetrokken, het benadrukken van belangrijke woorden. Ze noemen rapporten ‘boekjes’, zoals
Binnenhofhabitués dat blijkbaar doen, wapperen trots
met hun perspasjes en zeggen dat ze voor een open en
transparante theatervorm hebben gekozen. “Want wij
hebben geen geheimen voor u.”
Maar gaandeweg blijkt steeds meer dat de makers er
niet uit zijn gekomen. Hier en daar zijn scènes aardig: een
als Confucius verklede Hannah Hoekstra wordt brutaal
geïnterviewd door een opgefokte Joris Smit met een roze
ijshoorntje; een debat tussen lijsttrekkers voltrekt zich
volledig in brabbeltaal, wat een treffend commentaar op
de lege woorden van politici wordt; en Reinout Scholten

van Aschat ontleedt mooi in beweging en tekst hoe Geert
in een interviewtje met de NOS ‘Wilders’ wordt.
Maar verder dan observaties en anekdotes komen de makers niet. Ze geven het tegen het einde van de voorstelling
zelfs ruiterlijk toe: “Het is een moeilijk te doorgronden
wereld, we zijn niet verder gekomen dan wat Klokhuisweetjes en cabaret,” maar halen daarmee ook één van de
sterkere scènes, het brabbeldebat, onderuit.
Vervolgens is er een toneelstukje in Griekse gewaden
over het ontstaan van de democratie en het theater in
Athene rond de dichter-politicus Solon, wat een interessant verband tussen politiek en theater had kunnen zijn,
maar eerder los zand is dan een toevoeging.
De jonge makers hebben ondanks hun uitgebreide
studie van het Binnenhof en de politiek niet genoeg bagage of visie om iets eigens toe te voegen aan de vele columns, boeken en artikelen die al over het fenomeen
Nieuwspoort zijn geschreven. Cynisch zijn ze niet –
nieuwsgierig en vol verbazing stapten ze het Binnenhof
op – maar met al dat materiaal weten ze geen raad.
Lorianne van Gelder

“Er zit geen boodschap in dit programma.” Thomas van Luyn zegt het
er maar even bij, waarschijnlijk ten
overvloede. Zijn eerste solovoorstelling in negen jaar is een simpele
compilatie van grapjes, liedjes en
accentjes. Knappe jongen die daar
een boodschap uit haalt.
Een funky avondje is het, met
Van Luyn die achter zijn keyboard
vertelt over zijn liefde voor disco, de
muziek van het verlangen. In vrijwel
ieder discolied zit het woord tonight,
zegt hij. Hoe naar het leven nu ook
is, tonight gaat het gebeuren: opwinding, seks, drugs, liefde.
Van Luyn was een puber in de
vroege jaren tachtig, wat zijn fascinatie voorstelbaar maakt. Het handjevol persoonlijke anekdotes over dit
thema is aardig en een lied over zijn
moeizame middelbare schooltijd
zelfs erg sterk.
Verder bevat dit Smaakvol
avondje uit echter vooral veel poepen seksgrappen, halfgelukte sketches over een man die ‘Meneer Google’ belt als het internet stuk is (veel
beter geschikt voor een duo) en andere niet zulke leuke onzin. “Dit is
het slechtste liedje dat ooit over Amsterdam geschreven is.” En inderdaad, er volgt een behoorlijk slecht
liedje over Amsterdam, gezongen
met een vervormde stem. Is dat absurdisme of onmacht?
Natuurlijk, ook de programma’s
die hij met Mike Boddé maakte (en
hopelijk weer gáát maken) zaten vol
onzin, maar die onzin bevatte altijd
fraaie taalvondsten en slimme, terloopse grappen. Bovendien was 1 +1
vaak 3. Van Luyn mist hier overduidelijk een partner, iemand om mee te
sparren en zijn geest aan te slijpen.
Mike Peek

Door TA2 Gezien 1/12 Waar Frascati Te
zien t/m 14/12, aldaar
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Het licht vormt een heldere ruit op de
toneelvloer. De bruid (Lauranne Paulissen) balanceert op de scherpe lijn
tussen licht en donker. Boven haar
hangt dreigend een huis. Als het nu
zou vallen, zou het haar verpletteren.
Regisseur Julie Van den Berghe
won in 2010 de Ton Lutz Prijs. Nu
maakt ze in het kader van het talentontwikkelingsprogramma TA2 van
Toneelgroep Amsterdam een voorstelling in Frascati: Bloedbruiloft van
Federico García Lorca, over een plattelandshuwelijk dat door vrijgevochten passies bloedig eindigt.
De voorstelling begint met een
serie stijlvolle, strakke tableaus van
de zeven acteurs dicht op elkaar in

Chris Nietvelt is
een geweldige
feeks, die de
orde handhaaft
de punt van de ruit. “Morgen zijn we
gelukkig en blij,” zingen ze, maar erg
overtuigend zijn ze niet, met hun
sombere kledij en vale grime. Chris
Nietvelt als moeder van de bruidegom (net als de meeste andere personages een naamloos archetype) is
een geweldige feeks, die met de klop
van haar stok de orde handhaaft.
En daar gaat deze voorstelling
over: de patriarchale orde en de
bruid die zich wil bevrijden van het
vooruitzicht van een leven met uitsluitend man en kinderen achter
‘muren van drie el dik’.
In de tweede helft, als de bruid
vlucht met een oude vlam (een mooi
aardse Dragan Bakema) knalt ook de
voorstelling uit de strenge vorm,
soms iets te wild. Waar de bruid het
evenwicht zoekt tussen orde en
hartstocht, kiest Van den Berghe
voor contrasten, en dat is spannend.
Simon van den Berg

