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FILM
PHANTOM OF THE PARADISE

www.kriterion.nl of 6231708

Goede
liedjes,
flauwe
grappen

CABARET
IK BEN RUSTIG!

Spel Paul de Leeuw Regie Ruut Weissman
Gezien Nieuw Luxor, Rotterdam, 9/1 Nog
te zien o.a. Almere, Amstelveen, Haarlem,
Purmerend, Zaandam
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Terwijl het toneel nog donker is, horen we voicemails. Zakelijke verzoekjes, een bericht van één van zijn zoons. De
buitenwereld dringt binnen in de nagebouwde huiskamer van Paul de Leeuw. Daar mijmert hij, vooral over de
dood. De entertainer wordt dit jaar 52. Tot zijn eigen verbazing, want hij had nooit gedacht zo oud te worden. Dat
vraagt om terug- en vooruitblikken, het herzien van zijn
eigen identiteit.
Én het bakken van een appeltaart. Terwijl De Leeuw
het deeg in de vorm perst, vertelt hij over zijn eerste zaadlozingen. Het levert een prachtig contrast op tussen de
wat burgerlijke vijftiger en diens vroegste seksuele escapades.
Daar staan echter veel zwakke momenten tegenover.
Poephoofd, waarmee De Leeuw na vijf jaar afwezigheid
terugkeerde op de planken, was een vrij luchtige voorstelling waarin onderbroekenlol en wat serieuzere momenten een mooi geheel vormden. Ik ben rustig! is een
behoorlijk zwaar programma opgeleukt met veel flauwe,
soms vieze grappen. Hij speelt een te lange scène met
Zweedse accentjes (kindermishandeling wordt peuterbeuken) en vergelijkt beffen met restjes brood door de
soep halen.
Bepaald geen inventieve hoogtepunten en bovendien
is het humor die in zijn verleden thuishoort. Die twintig
jaar geleden misschien bij hem paste, maar nu totaal uit
de toon valt. Aangezien Ik ben rustig! volledig over nieuwe levensfases gaat, is het maf dat De Leeuw teruggrijpt
naar dit soort makkelijke succesjes.

MUZIEK
MARIKE JAGER

MAIL & WIN
SPARK

www.bimhuis of 7882188

Mail naar: mailenwin@parool.nl

Singer-songwriter Marike Jager is
vanavond om 20.30 uur in het Bimhuis te gast bij de Konrad Koselleck
Big Band. Zij brengt intieme songs en
broeierige rock, terwijl bandleider
Koselleck altijd op zoek is naar de samensmelting van jazz, cabaret, musical, pop, rock, funk, latin en klassiek. Vorig jaar speelden de band en
Marike Jager in het Bimhuis werk van
de Amerikaans songwriter Beck. Die
samenwerking smaakte naar meer.
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Brian De Palma maakte veertig jaar
geleden – een jaar vóór The Rocky
horror picture show – de rockhorrormusical Phantom of the paradise.
Met Paul Williams (foto) als platenproducer Swan, die zowel de muziek
als het meisje steelt van componist
Leach (William Finley). Die neemt
wraak op Swan door diens rockpaleis The Paradise binnen te dringen
als ‘the phantom’. Vanavond om
22.00 uur in Kriterion.
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Het maakt dat Ik ben rustig! een piepend en krakend
scharnier vormt tussen wie hij was en wie hij is of zal worden. De voorstelling werkt vooral dankzij de vijf puntgave liedjes.
Mijn tijd moet nog komen, bijvoorbeeld, is gebaseerd
op Sinatra’s It was a very good year. Het is makkelijk dromen als je 17 of 21 bent. Op je 35ste liggen de kaarten iets
anders.
‘In een bed onder een deken dacht ik kwaad aan wat
me was ontnomen. Mijn plezier, mijn kracht, mijn haar
en het idee dat mijn tijd nog moest komen.’
Daar zit flink wat woede in, maar die sterft daarna
langzaam weg. De ontroering zit in de staart. De Leeuw is
nu op een leeftijd dat de blinde ambitie begint te verdwijnen. Het is makkelijker om gelukkig te zijn als je niet
meer van alles moet. Accepteert dat er niets meer hoeft te
komen.
Wat het meest bijblijft, is de zoete, melancholische
humor van Homo van negentien-toen, waarin De Leeuw
waarschuwt nooit terug te gaan naar kroegen waar je
vroeger vaak kwam. Het verleden is verdampt. Nieuwe
generaties hangen aan de toog en misschien is hij zelf nu
wel de bittere nicht die hij vroeger altijd negeerde.
‘Ik blijf achter met Maik de Boer en een Poolse of Tsjechische hoer… En voor 100 euro wil Boris best doen of ik
terug ben in negentien-toen.’
Al werd de tekst geschreven door Jurrian van Dongen,
dit is duidelijk de ‘stem’ van Paul de Leeuw. Maar dan een
beetje ouder en een tikje kwetsbaarder. Als hij die evolutie ook in zijn grappen door weet te voeren, kan er echt
nog heel veel moois komen.
Mike Peek

Wanders’
theatrale dromen
overrompelen
het Stedelijk

Hadden we naar
Hans Janmaat
moeten
luisteren?

TENTOONSTELLING
MARCEL WANDERS

TONEEL
HOLLANDSE LUCHTEN 1:
JEREMIA

Wat Pinned up, 25 jaar vormgeving
Waar Stedelijk Museum
Te zien tot en met 15 juni
HHIII
Halina Reijn en Hans Kesting hebben de mond vol van de verheffing van het volk, zonder zich er ooit onder te begeven.

TONEEL
DANTONS DOOD

Door Toneelgroep Amsterdam Regie
Johan Simons Gezien 9/2 Stadsschouwburg Daar nog te zien t/m 19/2, 25-29/3
en 9-13/4
HHHII
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Tips

Het Duitse ensemble Spark speelt een
mix van klassiek, rock en filmmuziek. Het brengt met het Nederlands
Kamerorkest vrijdag en zaterdag om
20.15 uur in het Muziekgebouw aan ’t
IJ het door Chiel Meijering voor deze
concerten gecomponeerde muziekstuk Kiss of fire – aspects of love. Voor
vrijdag zijn er drie keer twee vrijkaarten te winnen. Mail vanavond naam,
adres en telefoonnummer; morgen
krijgen de winnaars bericht.

De kloof
tussen volk en
elite wordt
juist groter

De mooiste scène in Johan Simons’ regie van Dantons
dood (1835) bij Toneelgroep Amsterdam speelt zich niet af
op het toneel, maar op een projectiescherm. Gastacteur
Benny Claessens oreert als stem van het volk over de guillotine, ‘manifest product van de Verlichting’ dat geen onderscheid maakt tussen de veroordeelden, en volk en
elite op ‘democratische en menselijke’ wijze terechtstelt.
Elke rimpeling rond Claessens’ ogen, elke opgetrokken
mondhoek is door de camera vastgelegd; dit is spel op de
vierkante centimeter: de gewone man verlekkert zich aan
de moordmachine.
En dat terwijl op de rand van het toneel drie nieuwe
slachtoffers van de Franse Revolutie wezenloos op hun
executie wachten. Eén van hen is Danton. In Georg
Büchners klassieke ideeëndrama speelt Hans Kesting de
decadente levensgenieter, ooit voortrekker van de revolutie. Nu is hij moegestreden en wil hij een einde maken
aan het bloedvergieten – in de ogen van zijn vroegere
strijdmakker Robespierre (Gijs Scholten van Aschat), nog
altijd onwankelbaar trouw aan de revolutie, een vorm
van hoogverraad.
Als kemphanen verwacht je ze tegenover elkaar, deze
twee topacteurs van Toneelgroep Amsterdam. Maar
Simons’ regie is een cerebrale exercitie, eerder gedachteexperiment dan levendig theater. In hun achttiendeeeuwse kostuums betogen de twee voornamelijk zittend
vanuit hun stoel. Het maakt de eerste anderhalf voor de
pauze stroperig en taai, te meer daar Simons Büchners
tekst verrijkte met filosofische citaten van Peter Sloterdijk en Michel Houellebecq, en het denkbeeld toevoegde
van een genetische revolutie om een betere mens te creëren.

PS11

FOTO STEPHANIE SCHWEIGERT

PS10

FOTO JAN VERSWEYVELD

Ondertussen hebben Danton en Robespierre in
gezelschap van Dantons medestanders (Bart Slegers en
Dragan Bakema) en Halina Reijn (die alle vrouwenrollen
plús één mannenrol vervult) de mond vol over de verheffing van het volk, zonder zich er ooit onder te begeven.
Tot dat volk na ruim een uur het toneel betreedt. Honderd
mensen die normaalgesproken zelden een theater bezoeken, beklimmen het meest gerenommeerde podium van
het land – een project van theatermaakster Adelheid
Roosen als sympathieke poging de huidige kloof tussen
volk en elite te dichten. Ironisch genoeg wordt die kloof
echter alleen maar zichtbaarder: deze mensen zijn
slechts figuranten in het stuk van de TGA-acteurs, onze
eigen culturele elite. Kesting en Scholten van Aschat praten over hun hoofden heen zoals Danton en Robespierre
dat deden.
Pas na de pauze, als Danton en zijn volgelingen in de
gevangenis belanden, wordt het spel aardser en komt de
voorstelling dichterbij. De onkreukbare Robespierre verliest zijn masker van deugdzaamheid, Danton blijkt wel
degelijk kwetsbaar nu hij de dood in de ogen kijkt en
Haline Reijn spreekt een gloedvolle monoloog uit over
hoe vreedzaam de wereld zou zijn als vrouwen de macht
hadden. Als het volk in de slotscène het toneel definitief
bezet, is dat een roerend eindbeeld. We hebben er lang op
moeten wachten.
Joukje Akveld

‘Moooi congratulates Marcel Wanders on his exhibition at the Stedelijk
Museum Amsterdam.’ Het affiche
hangt overal. Vriendelijk gebaar van
een designlabel voor een ontwerper,
maar wie is ook weer één van de eigenaars en oprichters van Moooi? Marcel Wanders! Typisch geval van: Wij
van Wc-eend adviseren… Wc-eend.
Grote doorbraak was zijn Knotted
Chair uit 1996, een stoel die vederlicht is en toch sterk. Ambachtelijkheid en ruimtevaarttechnologie komen samen in een ontwerp dat zijn
tijd ver vooruit was. Zo zijn er meer
fantastische ontwerpen, zoals de Airborne Snotty Vases: uitvergrote stukjes snot die werden geprint tot
bloemvaasjes.
Maar op een gegeven moment
gaat het mis. Wanders grijpt geregeld
terug naar traditionele vormen, maar
opeens worden die verwijzingen bijna folkloristisch. Delfts blauw met
een vleugje expressionisme, stoelen
met bolpoten, kroonluchters.
Historische referenties moesten
tijdloze ontwerpen opleveren, maar
al na een paar jaar zien ze er zielloos
en gedateerd uit. Innovatieve vormgeving waarin de gebruiker centraal
staat heeft plaatsgemaakt voor imponeerdrift, klatergoud en luxe hebbedingetjes voor de nouveau riche.
Ook de tentoonstelling hinkt op
twee gedachten. Wanders wilde
blijkbaar een overrompelende totaalervaring maken, terwijl het museum
een meer analytische benadering
moet hebben nagestreefd. Nu is er
een wit gedeelte, met producten, en
een zwart middendeel, waarin theatrale dromen ruim baan krijgen. Op
de muren staan niet al te briljante
oneliners.
Nergens maakt het Stedelijk het
ontwerpproces van Wanders inzichtelijk. Het museum heeft zich laten
overrompelen. Daarmee kan Wanders zichzelf inderdaad feliciteren.
Kees Keijer

Door Sadettin Kirmiziyüz en Marjolijn van
Heemstra, Frascati Producties Gezien 7/2
Waar Frascati Nog te zien Aldaar t/m
15/2, daarna tournee
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“Meestal waren we niet boos, maar
gewoon thuis.” Theatermakers Sadettin Kirmiziyüz en Marjolijn van
Heemstra –prototype ‘linkse Gutmenschen’– vertellen over hun bezoek aan Wil Schuurman, secretaresse en later echtgenote van Hans Janmaat, in de jaren tachtig en negentig
Kamerlid van de Centrum Democraten. Met zijn afkeer van de multiculturele samenleving was hij één van
de meest gehate Nederlanders.
Is hij niet de wegbereider van de
populisten en de reaguurders van
vandaag? Waarom konden zijn uitspraken ‘Vol is vol’ toen volstrekt niet
door de beugel en klinken ze nu zo
tam? Hadden we naar hem moeten
luisteren? Met deze vragen gingen de
twee makers op zoek naar antifascisten, allochtonen en CD’ers uit die tijd.
In een vlotte, slimme voorstelling
behandelen ze een enorme veelheid
aan thema’s: de radicalisering van
moslims, aangespoelde walvissen,
fantasy games en de Neverending
Story, Anne Frank en de Mars der Beschaving. Steeds is er de tegenstelling: Kirmiziyüz die het gesprek aangaat en zijn woede ziet verdampen
als hij zijn tegenstanders leert kennen, en Van Heemstra die wanhopig
op zoek is naar morele zekerheden.
Maar de eindconclusie is niet
bijster optimistisch: in Nederland
eindigen politieke en ethische conflicten óf in doodsverwensingen en
geweld – de reaguurders en de antifascisten die het hotel waar de CD
vergaderde in de fik staken – óf in de
zachte sentimentaliteit van de persoonlijke verhouding –Kirmiziyüz
die ontdekt dat zijn Twitternemesis
Gekke Toon een doodgewone vrouw
is die van schildpadden houdt.
Misschien biedt de kunst uitkomst als plek om conflicten serieus
aan te gaan, zonder dat ze per se
moeten worden opgelost? Wil
Schuurman zat bij de première in elk
geval op de eerste rij.
Simon van den Berg

