
le landschap in de Sovjet-Unie en er
vormde zich eennieuwe avant-garde
met prominenten als Alfred Schnitt-
ke enArvo Pärt.Weinbergs producti-
viteit bleef enorm, tochwerd het
steeds stiller rond de componist. Zijn
gezondheidstoestand verslechterde
en na de dood van Sjostakovitsj in
1975werd hij steeds somberder.
Na het uiteenvallen van de Sovjet-

Uniewaaiden nieuwewinden enwas
er geen ruimtemeer voor zijn compo-

sities. Toch konhij niet stoppen,
want altijd voeldeWeinberg die ‘mo-
rele plicht’. “Dat zoveel vanmijn
werk op de oorlogsjaren is geba-
seerd, is helaas nietmijn eigen keuze
geweest. Dat ismij opgedrongen
doormijn lot en het tragische lot van
mijn familie.”

Quatuor Danel en Alexander Melnikov:
Chopin en Weinberg, Muziekgebouw
aan ’t IJ, vanavond, 20.15 uur

André Veltkamp Prijs
voor Liliane Brakema
AMSTERDAM–Tijdens demanifes-
tatieThis is Hours van de Theater-
school heeft Liliane BrakemadeAn-
dré VeltkampPrijs ontvangen. Bra-
kema, die net is afgestudeerd aan de
regieopleiding, kreeg de prijs voor
haar afstudeervoorstellingDewilde
eend. ‘Een intelligent geregisseerde,
zintuiglijke en hedendaagse voor-
stelling die ontroert,’ aldus de jury.

Klacht tegen Top Gears
Jeremy Clarckson
LONDEN–Producer Oisin Tymon
heeft een klacht ingediend tegen
voormalig BBC-presentator Jeremy
Clarkson vanTopGear. Die zou hem
inmaart verbaal en fysiek hebben
mishandeld tijdens opnamen. Clark-
sonswoedeaanval leidde er al toe dat
zijn contract niet werd verlengd en
de door hemgehoste versie vanTop
Gearwerd stopgezet. (ANP)

Mondriaan Fonds geeft
geld voor erfgoed
AMSTERDAM–HetMondriaan
Fonds heeft 1,4miljoen euro toege-
kend aanmusea die zich bezighou-
denmet cultureel erfgoed enheden-
daagse beeldende kunst. Ondermeer
het Allard PiersonMuseum,DeOude
Kerk, Nemo, AmsterdamMuseum,
MuseumHet Schip, het Stadsarchief
en TassenmuseumHendrikje kregen
tussen de 12.188 en 150.000 euro.
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Marco Borsato stopt
als coach bij ‘The voice’
HILVERSUM–Marco Borsato stopt
na dit seizoen als coach bij de RTL-
talentenjachtThe voice of Holland.
Zijn drukke agendanoopt hemdeze
beslissing te nemen, vertelde Borsa-
to in het NPORadio 2-programma
Aan de slag!Borsatowil in 2016 op
een aantal festivals optreden. Ook
moet hij op pad voorWar Child,
waarvanhij ambassadeur is.FOTO ANP KIPPA

advertentie

SANDER JANSSENS

AMSTERDAM–Bij Toneelgroep
AmsterdamgaatmorgenGlazen
speelgoed vanTennesseeWilliams
inpremière.Het is de eerste regie
vandeAmerikaanse regisseur
SamGoldbuitendeVerenigde
Staten.

Gold (1978) is één van de populairste
regisseurs in New York. Afgelopen
zomer won hij een Tony Award voor
de Broadwaymusical Fun home. Mor-
gen is zijn eerste regie buiten de VS te
zien. Gold gingmet Toneelgroep Am-
sterdamaandeslagmetGlazen speel-
goed van Tennessee Williams, een
voorstelling waarin een Amerikaans
gezin wordt geconfronteerd met de
kloof tussen fictie en realiteit. In
Amerika een overbekend stuk, maar
in Nederland nog nauwelijks opge-
voerd.
Voor Gold een gouden kans om het

stuk aan te pakken. “Vlak voordat Ivo
[van Hove, artistiek directeur van TA
– red.] me vroeg, was er net weer een
gevierde productie in New York ge-
weest van Glazen speelgoed. Dus ik
dacht dat het zeker vijf jaar ging du-
ren voordat ik ook maar kon overwe-
gen het stuk te doen.”
In het begin van zijn carrièrewerkte

Gold uitsluitend met jonge schrijvers
die voor het publiek nog grotendeels
onbekend waren. “Omdat dit stuk
naar het Nederlands vertaald is en
wordt gespeeld voor een publiek dat
er veelal onbekend mee is, voelt het
aan zoals een groot deel vanmijn vo-

rige werk: ik introduceer nieuw werk
aanhet publiek.”
“Het gaat niet over opnieuw inter-

preteren, ik hoef de tekst niet uit el-
kaar te trekken om op zoek te gaan

naar ingangen die niemand eerder
ontdekte, ik hoef het wiel niet op-
nieuw uit te vinden. Ik kan me laten
inspireren door de schrijver en het
publiek laten zien wat mij raakt aan
het stuk.”

“Het is een geweldige kans om de
tekst waar ik zoveel van hou te regis-
seren, maar dan in een cultuur waar-
in het nieuw en vers aanvoelt, waar
het publiek zich met het stuk ver-
bindt dankzijmijn productie.”
In Amerika is dat bijna onmogelijk.

“Daar verhoudt je je tot het stuk door
een miljoen lagen van associaties.
Je kunt daar niet ontsnappen aan
de geschiedenis die het stuk mee-
brengt; dat is niet ideaal voor een re-
gisseur.”
Dus kwam Gold in juni drie dagen

naar Amsterdamomkennis temaken
met de acteurs van Toneelgroep Am-
sterdam. “Omdat het een ensemble
is, zijn de acteurs als een soort fami-
lie. Ze kennen elkaar door en door en
daar gaat een heel sterke energie van
uit. Als regisseurwil je die energie ka-
naliseren, je wilt inzetten wat het ge-
zelschap zo bijzonder maakt.” Ze
voerden een uitgebreid, open ge-
sprekoverwathet stukvoorhenbete-
kent enhoehet zich totdeNederland-
se en de Amerikaanse cultuur ver-
houdt.
Vijf weken geleden begon de repeti-

tieperiode. “Dat is eigenlijk erg kort.
In New York repeteer ik altijd een
week langer. Ivo werkt sneller dan ik,
waarschijnlijk omdat hij met een en-
semble werkt. Omdat de acteurs el-
kaar zo goed kennen en volledig ver-
trouwen, krijgen ze ontzettend snel
een hoop voor elkaar.”

Glazen speelgoed, Toneelgroep
Amsterdam, morgen première,
Stadsschouwburg. Meerdere data.

‘Onbekende’ Tennessee
Williams inpremière

FOTO TOMMY PERSSON

Scène uit Glazen speelgoed. FOTO S. PEPER

‘Van de acteurs
gaat een heel
sterke energie uit’

AMSTERDAM–Kunstenaars krij-
genniet of slecht betaalddoormu-
sea voor het tentoonstellen van
hunwerk; honoraria zijn vaak
sluitpost opdebegroting.

Een nieuwe richtlijn moet kunste-
naars enmusea duidelijkheid bieden
over betalingen voor exposities.
De richtlijn is het gevolg van onder-

zoek dat is verricht in opdracht
van Beeldende Kunst Nederland
(BKNL). Dat laat grote verschillen
zien in zakelijke professionaliteit, zo-
wel bij organisaties als kunstenaars.
Er vindt vooral intensief overleg
plaats over de inhoud, niet over de
honorering.
Zowel kunstenaars als instellingen

hebben behoefte aan een richtlijn
waarmee de huidige veelheid aan af-
spraken kan worden gestroomlijnd.
Het vastleggen van een minimum-
vergoeding en een richtlijn om het
honorarium in de begroting te schei-
den van de rest van het tentoonstel-
lingsbudget worden als goede oplos-
singen gezien.

Kunstenaar
is de sluitpost


