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MUSEUM ARNHEM

Keuze uit vijf architectenbureaus
Uit 41 aanmeldingen zijn 5 architectenbureaus gekozen die ver-
dergaan met een ontwerp voor het vernieuwde Museum Arn-
hem. Het gaat onder meer om Benthem Crouwel Architekten,
Cruz y Ortiz Amsterdam en Happel Cornelisse Verhoeven. Be-
doeling is dat Museum Arnhem in een stuwwal langs de Rijn
een ondergrondse zaal krijgt, met uitzicht op de uiterwaarden.
Voor de uitbreiding is 11 miljoen euro beschikbaar. Eind juni
wordt de definitieve architect bekendgemaakt. (NRC)

ACT I E

Vluchtelingen gratis naar musea
Het Tropenmuseum, het Afrika Museum en Museum Volkenkun-
de gaan vluchtelingen gratis toegang geven, samen met vrijwil-
ligers die hen begeleiden. De drie rijksmusea, die sinds 2014
één organisatie vormen, het Nationaal Museum van Wereldcul-
turen, verstrekken via opvangcentra vouchers die kunnen wor-
den ingeruild voor een toegangsbewijs. VluchtelingenWerk Ne-
derland koppelt de vluchtelingen aan vrijwilligers. De actie heet
MuseumMaatje en loopt tot en met december. (NRC)

Cultuu r
ni e uws

Jarig Van Abbe (80) onderzoekt publieke ruimte
Beeldende kunst

Van wie is de straat?
T/m 30/4 in Van Abbemuseum, Eindho-
ven. Inl: vanabbemuseum.nl
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Hollandse bloemstillevens op hun mooist
Beeldende kunst Nederlandse bloemschilderkunst uit de 17de, 18de en 19de eeuw wordt geëerd in de National Gallery in Londen.

Rachel Ruysch, Bloemen in een glazen vaas met tulp (1716, olieverf op doek, 46,5 × 36 cm)

Door onze correspondent
Titia Ketelaar

B
loemenkenners – en die waren
er veel op de openingsdag –
zien onmiddellijk dat er iets
mis is met de Dutch Flowers in
de National Gallery in Londen.
Narcissen en hondsroos in één

boeket. Een dieprode tulp en kievietsbloem
met een uitbundig bloeiende roze roos.
Vroege lente en midzomer dus. Of een ana-
nas pontificaal als bovenste ‘b l o e m’. Een
echt bloemstuk was allang ingezakt onder
het gewicht.

De 22 schilderijen die de National Gallery
laat zien, deels uit eigen collectie, deels in
bruikleen van particulieren en zelden ge-
toond, zijn dan ook illusies, geen letterlijke
weergaven van bloemstukken. De bloemen
zijn realistisch, plantkundig zijn de schikkin-
gen onmogelijk. Dat doet er geenszins toe:
dit zijn Hollandse stillevens op hun mooist.

Het zijn schilderijen waar je met je neus
bovenop moet staan. Alleen dan zie je de
buts in een druif bij Paulus Theodorus van
Brussels Bloemen en vruchten (1789), het
muisje in Vruchten, bloemen en vis (1772) van
Jan van Os, de zo akelig afgevende stampers
van een lelie in Ambrosius Bosschaert de
Oudes Een stilleven van bloemen in een Wan-
Li kraakporseleinen vaas op een richel ( 16 09 ) ,
of de Hollandse wolkenlucht gereflecteerd in
de glazen vaas die Jan Davidsz. de Heem
schilderde rond 1670. De laatste is bijna een
miniatuurtje in het stilleven.

De bloemen zijn met precisie geschilderd.
Bij De Heem zijn zelfs hun stelen in het water
levensecht, de aalbessen zijn bijna te eten.
Alleen zijn zonnebloem is minder goed ge-
lukt. Maar wie daarvan het mooiste voor-
beeld wil zien, kan een paar zalen verderop
Vincent van Goghs Zonnebloe me n (1888) be-
wo n d e re n .

De Nederlandse bloemschilderkunst ont-

wikkelde zich als gevolg van een groeiende
interesse in plantkunde en tuinieren, en met
name begin zeventiende eeuw in tulpen.
Bollen werden evenveel waard als Amster-
damse grachtenpanden. Geen wonder dat
de tulp bij Bosschaert, Jan Brueghel de Oude
en Roelant Savery als pronkstuk op schilde-
rijen verscheen – tot de markt in 1637 specta-
culair inklapte, en de tulpengekte afkoelde.

Latere werken, onder meer van Van Os en
De Heem, laten laat achttiende-eeuwse ra-
ges zien: ananassen en dahlia’s, beide toen
voor het eerst met succes in Europa ge-
kweekt. De stillevens hebben in vergelijking
met een eeuw eerder dimensie gekregen. De
platte symmetrische bloemschikkingen in
eenvoudige vazen zijn werken met diepte
en beweging geworden, de vazen gevuld
met overdadige weelderigheid, en op de
achtergrond staan Romeinse pilaren.

Het meest indrukwekkend zijn de twee
schilderijen van Rachel Ruysch, (1664-
1750), een zeldzame vrouwelijke Hollandse
meester. Haar boeketten zijn speels, en la-
ten tegelijk zien dat de maker echt verstand
had van bloemen. Haar vader was hoofd van
de Hortus Botanicus in Amsterdam, en
stuurde haar op vijftienjarige leeftijd in de
leer bij de vooraanstaande stillevenschilder
Willem van Aelst. Ruysch’ pioenen staan op
het punt van opengaan, de kamperfoelie
valt net over de rand van de tafel.

Behalve esthetisch zijn de 22 schilderijen
ook interessant om hun symboliek. Subtiel
bij sommigen: Osaias Beert the Elder laat
met wat gevallen bloemblaadjes verganke-
lijkheid zien, Dirck de Bray zegt het met een
helsblauwe dagbloem. Overduidelijk bij
Balthasar van der Alst. Aan de voet van een
vaas waarschuwt hij dat schoonheid zal ver-
dwijnen: ‘Let op: godts woord alleen welck
eeuwich bloeyen’.

Dutch Flowers, t/m 29 augustus, National
Gallery Londen. Toegang gratis.

‘W ordt de straat op-
nieuw veroverd?”
was de vraag waar-
mee de legendari-

sche tentoonstelling De Straat. Vorm
van samenleven in het Van Abbemu-
seum in Eindhoven in 1972 besloot.
„Media als krant, telefoon, radio en
tv ” hadden „een aantal functies van
de straat overgenomen”, stelden de
samenstellers vast, en „daarmee is
ook het politiek en sociaal gebruik
van de straat veranderd.” In het digi-
tale tijdperk, dat in 1972 nog lang niet

was aangebroken, hebben internet
en sociale media nog meer functies
overgenomen van de straat oftewel
de publieke ruimte waar men ‘de an-
der ’ o nt m o e t . Het was daarom een
goed idee om weer een tentoonstel-
ling aan de straat te wijden, met als
vraag: van wie is de straat?

Helaas is de uitvoering daarvan
minder. Geen van de vier bijdragen
aan Van wie is de straat? geeft het be-
gin van een antwoord op de vraag in
de titel. Ook de invloed van nieuwe
media op de straat speelt geen rol.

Het project Refugee Republic van
onder andere Jan Rothuizen, de teke-
naar die bekend is geworden door de
Zachte Atlas van Amsterdam, laat zien
hoe een vluchtelingenkamp voor
58.000 Syrische Koerden in Noord-
Irak is veranderd in een complete
stad. Crimson Architectural Histori-

ans heeft een vele meters lange – en
saaie – panoramatekening ingeleverd
van tien historische demonstraties,
waaronder de Nieuwmarkt-rellen in
Amsterdam (1975) en de demonstra-
ties op het Tahrirplein (2011).

De architecten van ZUS, bekend
van de Luchtsingel in Rotterdam,
hebben analysetekeningen gemaakt
van 101 al dan niet uitgevoerde ont-
werpen voor steden, woonwijken,
pleinen en straten uit alle tijden,
waaronder Pompeï, de Amsterdamse
grachtengordel en La Ville Radieuse
van Le Corbusier. Ze komen tot een
conclusie die ze ook zonder de 101
analyses hadden kunnen trekken.
Zoals vele stadssociologen de laatste
twintig jaar al hebben beweerd, heeft
er „een implosie van het publieke do-
m e i n” plaatsgevonden: de publieke
ruimtes zijn vervangen door de be-

sloten, private ruimtes van pretpar-
ken, gated communities en sh o p p i n g
m a ll s .

De vierde – en interessantste – bij-
drage is van !melk, het New Yorkse
bureau van de Nederlandse land-
schapsarchitect Jerry van Eijck, en
gaat over de metamorfose die de fa-
meuze Strip in Las Vegas heeft door-
gemaakt sinds 1972. Opmerkelijk ge-
noeg kreeg !melk van Las Vegas, dat
grotendeels bestaat uit pretparken
en shopping malls, de opdracht om
van het onbestemde gebied tussen
de de tot immense complexen uitge-
groeide casino’s en de trottoirs van
de Strip een aantrekkelijke publieke
ruimte te maken. Het eerste deel van
!melks ontwerp, een park met pavil-
joens, is onlangs opgeleverd.

Bernard Hulsman

80 JAAR VAN ABBEMUSEUM

Tachtig uur open

Dit jaar viert het Van Abbemuseum,
in 1936 opgericht door sigarenfa-
brikant Henri van Abbe, zijn tach-
tigjarige jubileum. Om dit te vie-
ren is het museum van donderdag-
ochtend 11 uur tot zondagavond 19
uur non-stop geopend: 80 uur in
totaal.

Zaterdag wordt er een nieuwe ten-
toonstelling over de jaren tachtig
geopend. De komende dagen en
nachten zijn tal van activiteiten, zo-
als een filmnacht, een nacht voor
kinderen, yogalessen, workshops,
talkshows, een debat met verschil-
lende museumdirecteuren en the-
a t e r ro n d l e i d i n g e n .
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VIJF GENOMINEERDEN

Shortlist Biografieprijs bekend
De jury van de tweejaarlijkse Biografieprijs heeft zijn shortlist
bekendgemaakt. De vijf genomineerde boeken zijn de biogra-
fieën over uitgever Geert van Oorschot door Arjen Fortuin, over
kunstenaar Piet Mondriaan door Léon Hanssen, over koning
Willem I door Jeroen Koch, over de freules Cécile en Elsa uit het
gezin De Jong van Beek en Donk door Elisabeth Leijnse en over
politicus Jan de Quay door Cees Meijer. De winnaar, die 15.000
euro krijgt, wordt op 10 mei bekendgemaakt. (NRC)

DORDRECHTS MUSEUM

Paneeltje Schalcken opgedoken
Tijdens de tentoonstelling over Godried Schalcken (1643-1706)
in het Dordrechts Museum is een schilderij opgedoken waarvan
niet bekend was waar het zich bevond. Het gaat om Jonge
vrouw die een wafel aanbiedt, een van de vroegste werken van
de fijnschilder, een klein paneeltje. Toen de eigenaar hoorde
over de tentoonstelling, meldde deze zich bij het museum, zon-
der te weten dat er tevergeefs naar het schilderij was gezocht.
Het werk wordt aan de tentoonstelling toegevoegd. (NRC)

Ramsey Nasr geeft stem aan onzichtbare man

Door onze medewerker
Kester Freriks

N u is de telefoon een laptop
of smartphone. Acteur
Ramsey Nasr praat tegen
het wit oplichtende, lege

scherm van zijn laptop of fluistert,
roept, teemt en redetwist knielend
voor zijn mobieltje dat op de grond
ligt. De andere stem heet de mono-
loog die Nasr zelf schreef en waarin
hij de hoofdrol vervult. Het is zijn

antwoord op La voix humaine ( 193 0 )
van Jean Cocteau die in 2009 in pre-
mière ging met Halina Reijn. Geen
bakelieten telefoonhoorn, maar he-
dendaagse media.

Met De andere stem voltooit Nasr
wat in La voix humaine o n u itge s p ro -
ken blijft. Wat zegt de man aan de an-
dere kant van de lijn waar in Coc-
teaus script stippeltjes staan? Is hij
werkelijk zo bruut dat de vrouw al-
leen in zelfmoord een uitweg ziet? In
een wit, strak decor met een drei-
gend en onpeilbaar zwart venster als
achtergrond is de man een gevange-
ne van haar stem. De liefde is allang
voorbij, hij heeft zelfs een nieuwe
minnares, Charlotte. Toch kunnen ze
elkaar niet loslaten en raken ze ver-
strikt in een beklemmend spel van
kwelling en zelfkwelling. Op fabuleu-
ze wijze geeft Nasr millimeter na mil-

Door onze redacteur
Bianca Stigter

S
childerijen, die zijn ook te
zien op de tentoonstelling
van nieuwe film- en videoma-
kers in Eye. Maar dan wel
schilderijen met flikkerende
lichtjes erop, zodat je ze toch

als bewegende beelden kunt definiëren.
Film en video – bewegend beeld – wo rd t
ruim genomen op deze tentoonstelling,
die behalve schilderijen ook allerlei in-
stallaties bevat. Wie niet wist dat hij op
een tentoonstelling rondliep die gewijd
was aan film en video, was het misschien
niet eens opgevallen; het had ook ge-
woon over nieuwe of jonge kunstenaars
kunnen gaan. Want bewegend beeld is in
de kunst niets bijzonders meer; er zijn
meer beeldend kunstenaars die filmen
dan die schilderen. En er zijn kunstenaars
die filmen én schilderen: veel makers be-
dienen zich van allerlei genres. Over tien
jaar zal een tentoonstelling als deze mis-
schien niet eens meer gemaakt worden.

Maar er is nu genoeg goeds te zien; ook
als we de leidraad loslaten. Conservator
Jaap Guldemond heeft veel kunstenaars
gekozen die de wind mee hebben. Zo heb-
ben de broers Florian en Michael Quistre-
bert (1976 en 1982), de makers van de
schilderijen met lichtjes, nu ook een grote
tentoonstelling in het Palais de Tokyo in
Parijs, draait de speelfilm Full Contact
van David Verbeek (1980) net in de bios-
coop en is Melanie Bonajo (1978) een van
de gegadigden voor het Nederlandse pa-
viljoen op de Biënnale van Venetië.

Als het beweegt mag het meedoen
De helft van de gekozen kunstenaars

volgde de Rijksakademie in Amsterdam,
zoals Felix Burger (1982), van wie de grote
installatie Weisser Zwerg is te zien, waarin
onder meer door licht beschenen vuilnis-
zakken met gaatjes erin het heelal ver-
beelden en Janis Rafa (1984), die op meer-
dere schermen een requiem opvoert, een
keer bij een scheepswrak en een keer voor
bij een auto-ongeluk omgekomen var-
kens. Bijzonder is de installatie van Ma-
riska de Groot (1982), die oude technie-
ken op een nieuwe manier gebruikt. In
haar installatie zorgt licht niet alleen voor
wat je ziet maar ook voor wat je hoort: ab-
stracte patronen voor oog en oor.

Op een tentoonstelling die nadrukke-
lijk over film en video gaat heeft werk dat
niet alleen van een techniek gebruik-
maakt maar die ook tot onderwerp heeft
een streepje voor. Zachary Formwalt
(1979) maakte Unsupported Transit in
2011 en daarmee is het een van de oudere
werken in Eye. Unsupported Transit l a at
de bouw zien van de aandelenbeurs van
de Chinese stad Shenzhen, een ontwerp
van Rem Koolhaas. De film is gemaakt
met behulp van timelapsefotografie,
waardoor het lijkt alsof het gebouw zeer
snel in elkaar gezet wordt. Het is een
techniek die volgens Formwalt vaak
wordt gebruikt bij het filmen van bouw.
Hij wijst erop dat dankzij die techniek de
arbeiders haast uit beeld verdwijnen: het
is alsof het gebouw zichzelf gebouwd
heeft. De titel van dit werk, Uns upported
T ransit, verwijst naar de galop van paar-
den. Eeuwen vroegen mensen zich af of
en hoe een paard tijdens de draf en galop
met vier benen van de grond komt. Pas
dankzij de foto’s van Edward Muybridge
kon die vraag eind negentiende eeuw be-
antwoord worden. Maar fotografie en
film kunnen ook dingen onzichtbaar ma-
ken of laten; ook deze techniek staat in
dienst van illusie, die kunstenaars kun-
nen inzetten of juist ontmaskeren.

Beeldende kunst/ Film

Close -Up
‘A New Generation of Film and Video Artists
in the Netherlands.’ Te zien t/m 22/5 in Film-
museum Eye, Amsterdam. Inl: eyefilm.nl
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St a r m a c h i n e van Felix Burger & Weisser Zwerg; onder The Burning Time Slideshow van Helen Dowling.

FO
TO

 ’S
 E
Y
E

limeter prijs wat de werkelijke reden
van de noodlottige breuk is: de
vrouw die hem telkens „l i e f j e”
noemt, is inert, verwend. Geluk staat
voor haar gelijk aan afhankelijkheid.
In opgejaagd spel rent Nasr rond
door de claustrofobische kamer,
gooit zich tegen de witte wanden. Hij
zou willen dat de vrouw oog heeft
voor de buitenwereld, voor de tra-
giek van vluchtelingen bijvoorbeeld.
Op subtiele wijze contrasteert dit ac-
tuele noodlot het tijdloze liefdesdra-
ma. In een verstilde terzijde fluistert
Nasr tegen zijn ex: „De vluchtelingen
vragen zich af hoe het met je gaat...
een vrouw die alles heeft.”

Regisseur Ivo van Hove begeleidt
Nasr met raffinement in de ver-
scheurdheid van de man tussen op-
rechte bekommernis en besef dat de
breuk onvermijdelijk is. Wie Halina

Reijn zag, weet wat de vrouw zegt;
wie haar versie niet zag en nu alleen
de man hoort, beeldt zich haar woor-
den in. Zo ontstaat een intrigerend
theatraal tweeluik. De man is niet al-
leen, zoals Reijn dat wel is. Over een
trap daalt af en toe zijn nieuwe ge-
liefde als een engel omlaag, gespeeld
door Djamila Landbrug. Ze is getuige
van de obsessieve telefoongesprek-
ken met de vrouw ver weg. Met de
vertolking door Nasr van de onzicht-
bare man krijgt deze stem en gezicht.
En nu weet de toeschouwer voor-
goed: gloorde er soms nog hoop in La
voix humaine, die is voorgoed vervlo-
gen. De twee voorstellingen gaan nu
onafhankelijk van elkaar; sterker: als
Ramsey Nasr in Brussel speelt, staat
Halina Reijn in Hong Kong. Een mooi
idee zou zijn de beide prachtvoor-
stellingen eens in elkaar te schuiven.

Theater

De andere stem door Toneelgoep Am-
sterdam. Gezien: 12/4 Kaaitheater Stu-
d i o’s Brussel. Te zien t/m 17/4 aldaar.
Inl: toneelgroepamsterdam.nl
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Ramsey Nasr
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