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Kunsteducatie Tekenprojecten met beroepskunstenaars begeleiden onderwijs over Tweede Wereldoorlog

Haags verzet tegen
nieuw theater op
het Spuiplein
Door onze kunstredactie
DEN HAAG, 1 mei. Een groep van
dertig prominente Hagenaars is in
opstand gekomen tegen de plannen voor het nieuwe cultuurgebouw op het Spuiplein in Den
Haag. Zij zijn bang dat de sfeer op
het plein verslechtert door de
komst van een groot gebouw. Onder de ongeruste Hagenaars zijn
onder anderen de voormalige
PvdA-wethouders Peter Noordanus en Constant Martini, architect
Peter Drijver, hoogleraar Haagse
stadsgeschiedenis Wim Willems
en actrice Wieteke van Dort. Zij
hebben een brief met daarin hun
kritiek geschreven aan de verantwoordelijk wethouder. Het Haagse college van B en W wil op het
Spuiplein een nieuw dans- en muziektheater bouwen voor het Residentie Orkest, het Koninklijk
Conservatorium en het Nederlands Danstheater. Op 20 april
werden 16 mogelijke ontwerpen
gepresenteerd voor het gebouw.

Veiling Kralings
Museum: 3 miljoen

Groep acht op de Amsterdamse Flevoparkschool in de klas aan het werk onder leiding van kunstenaar Marie-Chantal Kramers. Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer

Iets met de oorlog doen is fijn en verdrietig
Kunst en muziek worden
ingezet om scholieren de
Tweede Wereldoorlog te
laten voelen. En passant
krijgt het kind een kijkje in
de keuken van de kunst.
Door Monica de Ruiter
Amsterdam, 1 mei. Het is schemerig in het klaslokaal van groep
acht op de Amsterdamse Flevoparkschool. De luxaflex hangt
naar beneden en twintig kinderen
luisteren met houtskool in de
hand en hun ogen stijf dicht naar
een droevige cello. Ze laten zich
langzaam meevoeren op de klanken van de de filmmuziek van
Schindler’s list. Op het papier voor
hen ontstaan krullen, golven, kleine stippen.
Bijna allemaal tekenen ze ingespannen door, in zichzelf gekeerd,
als de muziek verandert, in They
don’t care about us van Michael Jackson en dan weer in een Afrikaans

strijdlied. Eén jongetje, Reduan
(12), gluurt nog even vragend en
zenuwachtig lachend om zich
heen. Tot Wat zou je doen van Ali B
en Marco Borsato begint, dan sluit
ook hij zijn ogen.
„Oh mijn god, heb ik dat gemaakt”, roept Aaliyaah (12) verbaasd als de muziek stopt en het
licht aangaat. Ze kijkt naar de gekke figuurtjes op het papier. Haar
buurvrouw Saartje (12) moet lachen als ze ziet wat haar handen in
het donker hebben gefabriceerd:
een grote krioelende houtskoolvlek.
Gelukkig hebben ze van de lesgevende kunstenaar Marie-Chantal Kramers (43) geleerd dat „alles
mag, niets verkeerd is en ze daarom ook niet op hun buurman hoeven te letten”.
Aaliyaah en Saartje zijn twee
van de zestien kinderen van de Flevoparkschool die vier mei zullen
meelopen in de herdenkingsstoet
op de Dam in Amsterdam. In totaal doen dit jaar 65 kinderen mee

van vier basisscholen uit stadsdeel
Zeeburg (omdat er 65 jaren zijn
verstreken sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog). Het Amsterdams 4 en 5 mei comité biedt
de scholen tussen de educatieve activiteiten over de oorlog dit jaar
voor het eerst ook kunstprojecten
aan.
„We vinden het belangrijk dat
kinderen niet alleen oorlogsverhalen horen,” zegt Thijs Middeldorp
van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, „maar er ook zelf wat mee
kunnen doen. Kunstenaars weten
veel over wat je met verschillende
materialen kan doen en bieden
nieuwe creatieve invalshoeken,
juist voor een belangrijk thema als
de oorlog”.
De kunstprojecten zijn aangeboden en bedacht door de zogenaamde ‘bik’-ers’; kunstenaars die
afgestudeerd zijn aan de eenjarige
posthbo ‘bik’-opleiding. ‘Bik’
staat voor Beroepskunstenaars In
de Klas. Kunstenaars leren educatieve kunstprojecten bedenken,

Tekst van The Beatles op veiling
Door onze kunstredactie
Rotterdam, 1 mei. John Lennon
had nog een half liedje liggen, en
Paul McCartney ook. Samengevoegd werd het een van de meesterwerken van The Beatles: A day
in the life (1967). Bij Sotheby’s in
New York wordt op 18 juni het
manuscript van het slotnummer
van de elpee Sgt Pepper’s Lonely
Hearts Club Band geveild voor ten
minste 500.000 dollar.
De minisymfonie geldt als een
van de invloedrijkste Beatlesnummers. The Beatles zaten in
hun experimentele, surrealistische periode. In het lied beschrijft

Lennon een dodelijk verkeersongeval, geïnspireerd op dat van zijn
21-jarige vriend Tara Browne, erfgenaam van de Guinness bierbrouwerij. McCartneys gedeelte
gaat over een forens die ontwaakt,
zich naar zijn werk haast, om daar
weer in slaap te vallen.
Om een overgang van 24 maten
tussen Lennons begin en McCartneys middendeel op te vullen
speelt een veertigkoppig orkest
een atonale crescendo, dat wordt
herhaald op het eind. De orkestleden kregen de opdracht om van
de laagste toon op hun instrument naar de hoogste te gaan.

De BBC weigerde het lied te
draaien, omdat de zin „I love to
turn you on” een verwijzing naar
drugsgebruik zou zijn. Terwijl de
strofes: „Found my way upstairs
and had a smoke/ Somebody spoke and I went into a dream” veel
duidelijker op drugsgebruik wijzen. Volgens hun producer George Martin verwees dit naar het
rookverbod dat hij de groep had
opgelegd tijdens de opnames.
Daarom slopen ze geregeld naar
boven om marihuana te roken.

›

Zie het manuscript van ‘A day
in the life’: nrc.nl/cultuurblog

Ingezonden mededeling

GEBASEERD OP HET BOEK VAN ROALD DAHL ,
SCHRIJVER VAN “CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY”

EEN FILM VAN WES ANDERSON,
DE MAKER VAN ”THE ROYAL TENENBAUMS”

""""
“ADEMBENEMEND MOOIE BEELDEN”
-VPRO GIDS

“SCHITTERENDE ROALD DAHL-VERFILMING”
-VARA GIDS

die zij vervolgens op scholen kunnen uitvoeren. Ook kunnen ze samen met docenten, culturele instellingen of de buurt ‘community
art’-projecten opzetten.
Trudie Verhoeff is studieleider
van de bik-opleiding Amsterdam,
benadrukt dat zij geen opleiding
geeft. „Kijk, ik ben een kunstenaar

‘Oh mijn God, heb ik
dat gemaakt’
Aaliyaah (12), groep 8

en dit is het werk wat ik maak en
raadt maar hoe het er in mijn atelier aan toe gaat. Het is juist belangrijk dat kunstenaars de kinderen een kijkje laten nemen in de
kunstenaarskeuken, zodat de kinderen er daarna zelf wat mee kunnen doen.”
Theo van Adrichem, landelijk
bik-coördinator sinds de oprich-

Film Mères et filles. Regie: Julie
Lopes-Curval. Met: Catherine Deneuve, Marina Hands, Marie-Josée Croze. In 4 bioscopen
vvvVV

Door Coen van Zwol
Of het nu die bizar serene matriarch in Un conte de Noël is, of het
emotionele stekelvarken Martine
in Mères et filles – Catherine Deneuve blijft wie ze is: koel en onpeilbaar. Zo vastbesloten ons niet toe
te laten, dat het altijd fascineert als
de film haar toch dwingt een tipje
van de sluier op te lichten.
Het ijsmeisje is de koninginmoeder van de Franse cinema geworden. 66 jaar, en nog steeds
goed voor drie, vier mooie bijrollen per jaar. Mères et filles is een film
die aanzienlijk van Deneuves aanwezigheid profiteert. Een feministische vertelling over vrouwenonderdrukking die door drie generaties resoneert. Hoewel het gezien
alle warme en gevoelige mannen
van het heden vooral een historisch verschijnsel lijkt.
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Catherine Deneuve en Michel Duchaussoy in ‘Mères et filles’.

Dochter
Audrey
(Marina
Hands), tien jaar geleden naar Toronto verhuisd, keert terug naar
het dorp van haar ouders. Dat ze is
vervreemd van haar hoekige moeder (Deneuve) zie je meteen. Huis-

arts Martine hoeft haar cadeautje
niet, een digitale camera. „Veel te
ingewikkeld.” Ze bitst dat Audrey
de hond niet mag voeren. En kan
Audrey de slaap niet vatten, dan
zit ma alleen voor de tv, een ge-

Expositie over zelf mythes
scheppen in de geest van Alÿs
vvvVV
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het oorlogsproject wilde doen. „Ik
vroeg me altijd al af hoe ik zelf zou
zijn in de oorlog, in zo’n primaire
situatie. Op muziek reageer je ook
primair. Daarom wil ik muziek gebruiken om kinderen zich in de
oorlog te laten inleven. In het donker, want de kinderen moeten tekenen wat ze voelen en niet wat ze
zien.”
Lisette Christis (46), de leerkracht van deze groep acht, koos
Kramers muziekproject. „Ik ga
met ze naar het Anne Frank Huis,
maar dit voegt iets toe. Ik ben niet
zo muzikaal, maar deze klas wel,
die heeft er behoefte aan. En zo’n
project bevestigt wat ik ze altijd al
wil leren; dat ze zich allemaal mogen uiten en dat daar verschillende manieren voor zijn.”
Kramers was blij verrast met de
reacties van de klas. Ze deed het
muziekproject voor het eerst met
kinderen. „Ik dacht dat ze wat muziek betreft alleen met MTV bezig
waren. Maar er hangt een magische sfeer in deze klas. Elk kind

durft volledig zichzelf te zijn, ook
met ogen dicht, dat is bijzonder.
Volwassenen zitten veel vaster in
hun hoofd.”
Susan van 12 heeft geleerd dat
het „fijn en verdrietig tegelijk is
om met gevoel bezig te zijn over de
oorlog”. Doen andere lessen niets
met haar gevoel? Ze denkt even na.
„Ja, de geschiedenisles, maar bij
deze muziekles hoef je gevoel tenminste niet te lezen”.
Tijdens de tweede projectdag
worden de tekeningen ingekleurd
met ecoline en door de hele school
opgehangen. „Welke kleuren horen jullie in deze muziek”, vraagt
Marie-Chantal Kramers als ze de
droevige Schindler’s List-muziek
weer aanzet. Mouad van 12, het
stoere jongetje uit de klas, hoort
meteen wat de kleuren van de oorlog zijn: „Ik hoor blauw van tranen en rood van een gebroken
hart.”

›

Meer informatie over de ‘bik’
op kunstenaarsindeklas.nl

Aanval op ijskap van mama Deneuve

Tentoonstelling: I’m not here. An
exhibition without Francis Alÿs.
T/m 6/6 De Appel Jongensschool,
Amsterdam. Inl: deappel.nl

NU IN DE BIOSCOOP

ting in 2002, benadrukt wel dat
kunstenaars in de bik geen kunstvakdocenten worden. Ze blijven
zelfstandig kunstenaar met een eigen beroepspraktijk. „We willen
dat ze vanuit hun passie blijven
werken en niet vanuit onderwijskundige principes.”
De kunstenaars moeten wel iets
weten van didactiek, al hebben ze
geen onderwijsbevoegdheid. „De
leerkracht blijft er ook altijd bij.”
Van Adrichem: „Scholen krijgen
van de overheid steeds meer zelf
het beheer en ook de financiën om
kunstprojecten te organiseren.
Ook daardoor is er dus meer vraag
gekomen naar experts van buiten.”
Marie-Chantal Kramers, die de
kinderen van de Flevoschool begeleidt, is schilder. Vijf jaar geleden
studeerde ze af aan de bik. „Het is
soms lastig, je komt in een klas die
je niet kent en eigenlijk heb je niet
heel veel handvaten om ermee om
te gaan. Dat leer je al doende.”
Ze wist meteen dat ze iets met

Door Hans den Hartog Jager
Francis Alÿs is op dit moment God
in de kunstwereld. De BelgischMexicaanse kunstenaar is niet alleen alomtegenwoordig, Alÿs gebruikt ook dezelfde technieken
om aandacht te trekken: welbewuste afwezigheid, suggestie en
het verrichten van handelingen
met een hoge mythische potentie.
Zo duwde hij al in 1997 een enorm
blok ijs over de stoep van Mexico
City net zolang tot het was gesmolten en verplaatste hij in 2002, samen met vijfhonderd vrijwilligers,
een compleet Peruaans duin zo’n
tien centimeter.
Het is dan ook niet vreemd dat
de zes jonge curatoren die dit jaar
het Appel Curatorial Programme
hebben doorlopen, door Alÿs zijn
geprikkeld en zich tot hem willen
verhouden. Daar hebben ze een
even simpele als doeltreffende manier voor gevonden: in hun tentoonstelling tonen ze werken die
dezelfde technieken gebruiken als
Alÿs, zonder een werk van hem
zelf op te nemen. Daardoor is Alÿs
natuurlijk nog veel nadrukkelij-

ker aanwezig dan hij ooit in het
echt zou kunnen zijn. Zijn geest
waart zwaar door de oude jongensschool.
Dat is ook meteen het zwakste
punt van de tentoonstelling: door
Alÿs zo zwaar als uitgangspunt te
nemen, lijkt het of de betrokken
kunstenaars (twaalf in getal) zich
op dezelfde manier tot Alÿs verhouden als de curatoren. Dat is
nogal overdreven: ze zijn hoogstens bezig met dezelfde onderwerpen en thema’s. En die thema’s
zijn bepaald niet door Alÿs uitgevonden, zoals fijntjes duidelijk
wordt gemaakt door Grier Edmundson die drie schilderijen laat
zien, gebaseerd op de beroemde
foto van Bas Jan Ader die wegvaart
in zijn bootje. Van die tocht keerde
Ader nooit meer terug en daardoor
bereikte hij een mythische status
die zelfs Alÿs niet snel zal evenaren. Die lijn, die traditie van het
‘scheppen van mythes’ had door
de curatoren wel iets verder mogen worden uitgediept.
Dat neemt echter niet weg dat
I’m not here (de titel verwijst naar de
film van Todd Haynes over Bob
Dylan) wel een prikkelende tentoonstelling is. Dat komt vooral
doordat je als toeschouwer voortdurend wordt gevraagd je tot de
werken te verhouden: in hoeverre

wil ik meegaan in het verhaal of
geloven in de minimale suggesties
van de kunstenaar?
Soms, bij de zogenaamd terloops neergezette koffers van André Guedes of het straalkacheltje
dat Luisa Cunha buiten op het
plein laat branden, haak je snel af.
En soms werkt het. De oude, herontdekte rot Gustav Metzger exposeert bijvoorbeeld een grote
staande foto, volgens de tekst van
een brandweerman met kind achter een betonnen muur, wat onverwacht goed werkt. Iets soortgelijks
geldt voor Wilfredo Prieto: die
toont een cirkel van miljoenen
nepdiamanten waartussen één
echte ligt – en je gaat toch op zoek.
Het beste werk van de expositie
is van Mounira Al Solh, van wie
een humoristisch filmpje wordt
getoond over het feit dat ze uit Libanon afkomstig is, maar geen
idee heeft wat ze over de oorlog
moet zeggen. Daarmee raakt ze als
enige aan de geëngageerde kant
van Alÿs en behoedt ze de expositie voor het vastlopen in vrijblijvende conceptuele suggestie.
Dat is het aardige aan I’m not here: het geheel balanceert tussen
provocatie en niksigheid, tussen
de beelden die je ziet en beelden
die je in je hoofd moet opbouwen.
En God zag dat het goed was.

zicht als een masker. „Moet je een
slaappil?” „Nee.”
Twee zielen gewikkeld in prikkeldraad met een lange geschiedenis van schuldgevoel en verwijten.
Dan weet je dat de film gaat uitleggen hoe dat zo kwam en naar een
emotionele doorbraak werkt. Katalysator is het dagboek van oma
Louise dat Audrey achter een keukenlade vindt. Oma liet een halve
eeuw geleden haar kinderen in de
steek en verdween spoorloos. Een
verdrongen trauma dat moeder
Martine zo hard en afhoudend
maakte, en Audrey indirect haar
hechtingsproblemen bezorgde.
Mères et filles vertelt zijn verhaal
conventioneel. Dochter Audrey
peutert stukje bij beetje de waarheid los. Voortschrijdende kennis
verwerkt ze door naar de horizon
te staren onder stemmige pianomuziek. Overbekend terrein, en
toch werkt het. Waarom? Catherine Deneuve, vermoed ik. Je blijft
graag zitten om te zien hoe haar
emotionele pantser wordt doorboord. Opnieuw.

AMSTERDAM, 1 mei. Een veiling
van stukken uit de collectie van
verzamelaar Elisabeth Elias-Vaes
(1908-2002) heeft bij Christie’s in
Amsterdam ruim 3 miljoen euro
opgebracht. Dat is twee keer zoveel als verwacht. Een van de topstukken was een portret van admiraal Michiel de Ruyter, dat 87.400
euro opbracht. Elias-Vaes was een
van de grootste verzamelaars die
Nederland ooit heeft gekend. Zij
richtte haar eigen museum – het
‘Kralings Museum’ – op in haar
huis in Rotterdam. Van de vierduizend objecten werd 91 procent
verkocht. Een 19de-eeuwse bronzen kan bracht 37.400 euro op,
vijfentwintig keer de taxatie. Andere hoogtepunten waren een
gouden collier in Etruskische stijl
(34.600 euro) en een 19de-eeuwse
bisschopsstaf (21.250 euro). Het
Nederlands Leder en Schoenen
Museum verwierf voor 625 euro
een leren emmer uit de 18de eeuw.
De opbrengst gaat naar een kunstfonds voor jonge mensen. (ANP)

Marilyn Monroe
schreef dagboek
Door onze kunstredactie
AMSTERDAM, 1 MEI. De in 1962
door zelfmoord om het leven gekomen filmster Marilyn Monroe
blijkt een dagboek te hebben bijgehouden. In oktober van dit jaar
verschijnt het onder de titel Fragments bij de Amerikaanse literaire
uitgeverij Farrar, Straus & Giroux.
Het bevat onder meer opmerkingen over Samuel Beckett, acteren
en binnenhuisdecoratie. De notities van Monroe komen uit haar
nalatenschap, die beheerd werd
door haar acteercoach Lee Strasberg en na diens dood door zijn
vrouw Anne, die nu het initiatief
tot uitgave heeft genomen. De
meeste aantekeningen dateren uit
de laatste tien jaar van haar leven.

Avigdor Arikha
overleden
Door onze kunstredactie
amsterdam, 1 MEI. De Israëlische kunstenaar Avigdor Arikha is
donderdag in Parijs overleden. Hij
was 81 jaar. Arikha werd in 1929
geboren in Roemenië. Hij overleefde het concentratiekamp en
emigreerde naar Palestina. Arikha
studeerde aan de kunstacademie
in Jeruzalem en Parijs. Hij werd in
de jaren vijftig bekend als abstract
schilder maar keerde later terug
naar de figuratie. Hij maakte onder meer portretten van Catherine
Deneuve en Samuel Beckett. Zijn
laatste grote tentoonstellingen
waren te zien in het British Museum in Londen en museum Thyssen-Bornemisza in Madrid.
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Abramovic laat het publiek huilen in New York
· Marina
· Wim Pijbes over ‘respectabel populisme’ in het Rijksmuseum

