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Stand van de Wetenschap.
Leermeester en gezel over politicologie

Maandag 1 november, 20:00 - 22:00 uur
Broodje kennis met Remco Breuker
Dinsdag 2 november, 12:20 - 12:40 uur

Lofzang op de middeleeuwse wetenschap
Dinsdag 2 november, 17:00 - 18:30 uur

De wetenschap in debat.
De laatste deeltjesversneller?

Woensdag 3 november, 17:00 - 18:00 uur
Bijzondere Lezing door
prof. dr. Joost Hazenbos

Donderdag 4 november, 17:15 - 18:30 uur
Faalt de internationale vakbeweging?

Donderdag 4 november, 17:00 - 19:00 uur
Het verdorven genootschap.

De vergeten radicalen van de Verlichting
Donderdag 4 november, 20:00 - 22:00 uur

oproep
Placebo’s

voor
kunst

Voor een onderzoek naar
de effecten van kunst
op de volksgezondheid
www.behringinstitute.com

Behring
Institute for Medical Research

wa a r d e r i n g :
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CD

DV D
Valhalla Rising
dvd speelfilm
14 , 9 9
vvvvV

De Deense cultregisseur Nicolas Winding
Refn mag het nu in Hollywood proberen. Be-
nieuwd hoeveel concessies hij maakt: zijn
oeuvre speelt zich sinds de drieluik Pusher
(over de onderwereld van Kopenhagen) af in
een van bloed, testosteron en hallucinaties
doordrenkte mannenwereld.
Na het operateske Bronson, een festivalfavoriet
over de ‘gevaarlijkste gevangene’ van het Ver-
enigd Koninkrijk die geweld als sadomaso-
chistisch ballet ziet, is Valhalla Rising een soort
Apocalypse Now met Vikingen. Het draait uiter-
aard om geweld, maar nu in een modderige,
miserabele variant. De stomme Eenoog, die in
een Vikingvariant op kooivechten tegenstan-
ders de darmen uit het lijf rukt, ontsnapt en
sluit zich aan bij een kruistocht van christelij-
ke Vikingen naar Jeruzalem. De kruisvaarders
verdwalen in de mist en belanden in Noord-
Amerika, waar ze een rivier oproeien. Een hal-
lucinerende onderwereld van mist, naald-
woud en vijandige indianen in.
Prachtige landschapsfotografie, volstrekt on-
doorzichtige film. Eenoog, gespeeld door de
immer intense Mads Mikkelsen, is en blijft
een enigma. De ene Viking ziet in hem de dui-
vel, een ander een engel die ze naar het Be-
loofde Land voert.
Misschien is hij de dood of het noodlot: Een-

oog is een stille, volstrekt gesloten held waar-
op iedereen zijn preoccupaties kan projecte-
ren. Dat maakt hem als geweldskunstenaar
tot een interessant contrapunt na de luide,
exhibitionistische Bronson.
COEN VAN ZWOL

Magdalena Kozena
Lettere Amorose
cd klassiek
vvvVV

Veel is cyclisch. Zo ook de carrière van mezzo-
sopraan Magdalena Kozena. Kozena werd be-
roemd als barokzangeres, verbreedde haar re-
pertoire tot en met Mahler en Strauss maar
bleef haar wortels trouw. Op Lettere Amorose
wijdt zij zich aan de zeventiende-eeuwse Ita-
liaanse liefdesliedjes die ze óók al zong als
zestienjarige zangstudente in Brno. Bespie-
gelende, verinnerlijkte muziek is het – meest-
al over mooie ogen, zoete liefdesketenen en
sneeuwwitte boezems. De begeleiding, door
ensemble Private Musicke fantasievol inge-
kleurd, klinkt hier intiem en soms kalm
swingend in de combinatie van lier, gitaar,
luit en viool.
Kozena roemt in het boekje de eenvoud en de
interpretatieve vrijheid van deze liedjes. Die
bekoring draagt ze met haar onopgesmukte,
spontane aanpak ook uit. Geen belcanto,
geen romantische exclamaties – dit is een vo-
caal back to basics. Kozena’s timbre is zeer ei-
gen: voor een klassieke stem is haar geluid re-
latief rauw. Dat past bij de soms getroebleer-
de exclamaties van Monteverdi, Barbara
Strozzi en vooral Sigismondo d’India die in
‘Ma ché?’ het bezongen verlangen „kussen te
stelen van levenloze, bleke lippen” stevig laat
s ch r ij n e n .
MISCHA SPEL

Tinie Tempah
D i s c - ove r y
cd pop
vvvVV

Vorige week won de Londense rapper Tinie
Tempah de prijs als ‘beste nieuwkomer’ bij de
Britse MOBO-awards (de prijzen voor ‘music
of black origin’). De 21-jarige Tempah be-
weegt zich in hetzelfde gebied als collega Diz-
zee Rascal, met het verschil dat Tempah di-
rect is doorgestoten naar de commerciëlere
versie van dat wat ze in Engeland ‘grime’ noe-
men. Grime, met zijn kort afgekapte ritmes
en chaotische instrumentaties, is een realisti-
sche verbeelding van het nerveuze straatle-
ven dat haar voormannen leiden. Van de gri-
me heeft Tempah vooral de tegen de haren in-
strijkende ritmes en opruiende toon van rap-
pen overgenomen. De instrumentaties liet hij
optuigen door het Zweedse dance-producer
Ishi wat leidde tot adembenemende bombast,
opgetrokken uit voor de hand liggende hou-
se-klanken, waarmee Tempah volgende zo-
mer wellicht house-eiland Ibiza verovert.
Soms resulteert de combinatie van venijnige
rap en aanzwellend house-geweld tot een on-
weerstaanbare synthese: in het openings-
nummer Simply Unstoppable bijvoorbeeld, en
in de single Pass Out. Een nietszeggend pop-
nummer als Written In The Stars is ontsierend.
Tempah kan beter bijten dan vleien.
HESTER CARVALHO

KT Turnstall
Tiger Suit
cd pop
vvvvV

Stoere rockchicks genoeg in de popmuziek,
van Pink tot Miss Montreal. Maar wie van de-

ze hoog van de toren blazende rockdames
heeft de diepgang om de muziek uit een sfeer
van 'girls just wanna have fun' te trekken, zo-
als Patti Smith ooit een brug sloeg tussen
punk en dichtkunst? De Schotse zangeres KT
Tunstall neemt geen genoegen met lekkere
liedjes. Haar muziek is groots en meeslepend,
haar emoties worden breed uitgemeten en
haar observaties snijden tot op het bot. Tun-
stalls derde album Tiger Suit gaat verder waar
Melissa Etheridge en PJ Harvey ophielden, in
hun vermogen om persoonlijke ervaringen
tot universele waarheden te verheffen. In
Uummannaq song confronteert ze haar twijfels
en frustraties over het artiestenvak; een the-
ma dat terugkeert in The entertainer. Opgeno-
men in de Berlijnse Hansastudio waar ook
David Bowie en U2 carrière-hoogtepunten
beleefden, werkte ze aan een meeslepende
sound die soms bombastisch en dan weer heel
klein en fragiel kan klinken. Zelfs het
kitschorkest in Lost en de kunstfluiter (Tunst-
all zelf) in Still a weirdo dragen op een con-
structieve manier bij aan de hoge pieken en
diepe dalen waarin ze haar stem laat schuren,
fluisteren en jengelen.
JAN VOLLAARD

Charlie Haden Quartet West
Sophisticated Ladies
cd jazz
vvvVV

Na de liefdevolle, vrije verkenningen op Jas-
mine met pianist Keith Jarrett blijft de Ameri-

kaanse bassist Charlie Haden bij jazzroman-
tiek. Het draait op Sophisticated Ladies om het
meest geslepen soort: klassieke ballades on-
der een poezelig zachte deken van violen. In
deze melancholische soundtrack die zo past
onder een film-noir met knappe actrices krij-
gen Hadens favoriete zangeressen een glans-
rol. Van dromerig en goddelijk door Cassan-
dra Wilson, Norah Jones, Renée Fleming en
Melody Gardot, tot een onvermijdelijk af-
scheid dat klinkt in het donkere Goodbye. Aan
het einde een theatraal diepe zucht, geslaakt
door Diana Krall.
Het is kwaliteitszwijmelarij die in balans
wordt gehouden door de solo’s van ‘the poet
of the bass’ zelf. Zoals in Cassandra Wilsons
My Love and I; via de vingers van Charlie Ha-
den stroomt geoliede passie. En ook My Old
Flame, een van de nummers waarin Hadens
Quartet West (met tenorsaxofonist Ernie
Watts, pianist Alan Broad – l sinds eind jaren
tachtig bij elkaar – en nieuwe drummer Rod-
ney Green) gewoon, zonder al die zoete nos-
talgie, bebop speelt. Het nummer Angel Face is
een waardig eerbetoon aan de overleden pia-
nist Hank Jones.
AMANDA KUYPER

Danny McBride in ‘Eastbound & Down’
Foto The Picture Desk

De Britse zanger Tinie Tempah bij een optreden deze zomer in het Apollotheater in Manchester
Foto AP/Tim Hales

Eastbound & Down
dvd tv-serie
23,99, seizoen 1
vvvvV

Kenny Powers is een aan lager wal geraakte
Major League-pitcher. In het honkbal was hij
een superster, met als motto: You’re fucking
out!, begeleid door twee opgestoken middel-
vingers. Nu luistert hij in zijn auto naar de
motivatietapes die hij vroeger insprak. Band-
je 3 eindigt met: Kiss my ass and suck my dick!.
Helemaal Kenny Powers.
Wegens geldgebrek gaat Kenny (Danny Mc-
Bride) bij zijn broer wonen, in het stadje waar
ze opgroeiden. Hij beledigt diens vrouw,
schreeuwt tegen de kinderen en bestelt pros-
tituees vanaf de bank in de kamer. Maar hij is
niet altijd even stoer. ’s Nachts ligt hij te grie-
nen in zijn krappe logeerbedje.
Dat geeft deze serie zijn spanningsboog: gaat
deze neanderthaler zijn grootspraak achter
zich laten en leren zich normaal te gedragen?
Zijn bravoure is zo doorzichtig en hij is zo
vaak ontredderd dat Kenny toch weet te char-
meren. In zijn fantasie zie je hem soepel dan-
sen en toegejuicht worden, maar de realiteit is
dat hij over zijn nek gaat als hij zich plots te
veel inspant. Als gymleraar op zijn oude
school en in zijn pogingen een vroegere vlam
opnieuw te versieren, overschrijdt hij alle
grenzen, maar zijn grofheid is zo over the top
dat het vaak geestig is. Als je er tegen kan.
RON RIJGHARD

C U LT U R E E L  S U P P L E M E N T N R C H A N D E L S B L A D  9V  R  I  J  D A G  2 9  O K TO B E R 2 010 9

BIANCA STIGTER OVER HAAR LIEVELINGSSCHILDER MONET

In Parijs is een enorm
overzicht te zien van
het werk van Monet.
Gaan, of zijn de
reproducties eigenlijk
minstens zo mooi?

BIANCA STIGTER

Foto Anne-Marije Vendeville

Monet

I
n Parijs is eind september een grote
tentoonstelling geopend met schil-
derijen van Monet. Er hangt vast
een doek van de kathedraal van
Rouen. Van een rij populieren in de
buurt van Giverney. Van stations, ri-

vieren, tuinen, waterlelies, Hollandse mo-
lens, Normandische kliffen, Zuid-Franse
palmbomen, Venetiaanse paleizen, de Hou-
ses of Parliaments in Londen, het station
Saint Lazare in Parijs, de uitspanning Le
Grenouillère in de buurt van Parijs. Vroege
werken van ver vóór het impressionisme en
late werken die het impressionisme alweer
voorbij zijn.

De tentoonstelling in het Grand Palais
biedt met 200 schilderijen het grootste over-
zicht sinds 1980 van de bekendste impressio-
nist. De schilderijen komen uit Parijs, bij-
voorbeeld uit het Musée d’Orsay, maar ook
uit Amerika, Brazilië, Rusland en Australië.

Monet is een van mijn lievelingsschilders.
Ik ben altijd blij als ik een schilderij van hem
aantref in een museum ergens in de provin-
cie, en dat gebeurt gelukkig vrij vaak, want
Monet schilderde veel. In de catalogue rai-
sonné van zijn werk staan 2050 schilderijen
beschreven. In theorie zou elk land dus een
schilderij van Monet kunnen hebben, net als
er overal dauw en sterren zijn, maar ze zijn
oneerlijk over de wereld verdeeld. Ik zou
graag eens op een kaart zien hoe oneerlijk.

Hoe is het werk van Monet over de wereld
verspreid geraakt? De meeste stippen zouden
in Frankrijk staan en daarbinnen weer de
meeste in Parijs, maar er komen ook verras-
send veel stippen in Japan en op de Veluwe.

Het zou interessant zijn als je kon zien of
de verspreiding van Monets verband houdt
met andere zaken. Kent het werk van Monet
hetzelfde verspreidingspatroon als dat van
Picasso of ligt dat heel anders? En wat te den-
ken van eventuele verbanden met, ik noem
maar wat, tuinieren, wijn drinken en andere
goedburgerlijke gewoontes? Of kun je Monet
koppelen aan onverwachtere zaken als per-
centage van de bevolking in de gevangenis,
gestudeerd, koffie drinkend? Hoe meer Mo-
nets hoe beter? Het werk van Monet is in ie-
der geval bijna zijn status als artefact kwijt
geraakt. Het is in zekere zin natuurlijk ge-
worden; niet zo mooi als een schilderij van
Vermeer of van Rothko, maar zo mooi als een
eik of een regenboog.

Toch ben ik nog niet naar Parijs geweest
om de tentoonstelling te zien. Niet alleen
omdat ik de vuilnis nog buiten moet zetten
en andere praktische bezwaren, maar ook
omdat ik niet weet of het nog wel nodig is. Er

is al zoveel Monet in mijn hoofd dat de expo-
sitie wel in een gespreid bedje zal vallen. Im-
pressionisme blabla, zoeken naar het mo-
ment blabla, vereeuwigen van het vluchtige
blabla, het discours over Monet staat zo vast
dat ik in dat gespreide bedje in slaap dreig te
vallen. En dan houdt de angst dat het tegen
zal vallen me weer wakker. Zou je in het gere-
noveerde Grand Palais tegenover al die onge-
twijfeld prachtige schilderijen van Monet last
kunnen krijgen van het MoMAsyndroom?

Het MoMAsyndroom is het tegenoverge-
stelde van het Stendhalsyndroom, dat ge-
noemd is naar de Franse schrijver Stendhal
die bij een bezoek aan Florence begin negen-
tiende eeuw zo gegrepen werd door de
schoonheid van de
stad dat hij flauw-
viel. Het MoMAsyn-
droom, benoemd
door de Amerikaan-
se blogger John Per-
rault en vernoemd
naar het Museum of
Modern Art in New
York, houdt in dat
schilderijen die je al-
leen van reproduc-
ties kent in het echt
ontzettend kunnen
tegenvallen. Ze zijn
groter, kleiner, dof-
fer, minder glad en
er staan steeds men-
sen voor.

Anders dan de in
dit verband onver-
mijdelijke Walter
Benjamin geloof ik dat reproducties het aura
van het origineel ook kunnen vergroten – de
meeste mensen lopen in een museum af op
plaatjes die ze al kennen. Soms neemt de re-
productie zelfs het voortouw. En dan heb je
het MoMAsyndroom. Ik heb het bijvoorbeeld
gehad bij de schilderijen van de Belgische
surrealist Magritte, die gereproduceerd veel
perfecter lijken dan in het echt. Bij zijn werk
verstoort de verfstreek of het potloodlijntje
dat je nog ziet de illusie dat voetschoenen bij-
voorbeeld echt bestaan. Wah, ze zijn maar ge-
schilderd. Magrittes werk lijkt eigenlijk ge-
maakt voor Photoshop of een ander compu-
terprogramma voor special effects. Jammer
dat hij zich met verf moest behelpen.

Bij een werk van Monet ben ik nog niet ge-
plaagd door het MoMAsyndroom, hoewel
dat in het Grand Palais makkelijk zou kun-
nen gebeuren. De verf ligt er soms zo dik op
dat de doeken klonterig en korrelig overko-

men in plaats van sprankelend en etherisch.
Mufdrank in plaats van frisdrank.

Op close-ups kan het er wel weer spectacu-
lair uitzien: je zou een heel oeuvre bij elkaar
kunnen krijgen door alleen uitsnedes uit
werk van Monet te exposeren. Alsof hij Mo-
zart hoorde toen hij schilderde, zo swingt de
ene verfstreek tegen de andere, een harmonie
van kleur en vorm die best voor een zelfstan-
dig werk kan doorgaan. Van dichtbij lijkt Mo-
nets werk soms wel sculptuur, zo dik ligt de
verf er op. De witte verf op een close-up van
het Japanse bruggetje lijkt nog steeds op ver-
se room, alsof hij er gisteren op gekwakt is.
Het vet glinstert nog steeds. Of je in het
Grand Palais zo dicht bij het werk van Monet
kan komen, is de vraag. Er is vast bewaking.

Maar stel je voor dat je
zo’n verfstreek zou
aanraken... Bij een re-
productie heb je geen
last van zulke neigin-
gen.

Bovendien is het nu
al mogelijk om virtueel
de tentoonstelling al te
bezoeken. De audio-
gids die je in het muse-
um begeleidt kun je
ook ergens anders be-
kijken en beluisteren.
Ik weet nu dus al dat de
tentoonstelling een
kruising tussen the-
matische en chronolo-
gische indeling han-
teert en dat we begin-
nen met een zelfpor-
tret uit 1917 en eindi-

gen met een hoek van de vijver in Giverney,
ook uit 1917. Op de app kunnen ook dingen
die in het echt niet kunnen. Luister bijvoor-
beeld naar het commentaar bij Monets schil-
derijen van de gotische kathedraal van Rou-
en, een van de series waarin de schilder het ef-
fect van diverse tijdstippen en weertypes,
kortom van verschillende soorten licht op
hetzelfde onderwerp liet zien.

Een stem citeert een bespreking van de
schilderijen door Georges Clemenceau, de la-
tere president van Frankrijk, die deze schil-
derijen revolutionair vindt. En terwijl je dit
hoort verandert Rouen, le portail, plein soleil in
Rouen, le portail, harmonie bleue, in Rouen, le por-
tail, temps gris. De schilderijen zijn vrijwel
vanuit hetzelfde standpunt gemaakt waar-
door alleen de kleur lijkt te veranderen. Mo-
nets schilderijen zijn zo net een tekenfilm.
Clemenceau lijkt daar in zijn artikel ook naar
te verlangen. Hij vindt dat Monet eigenlijk

nog veel meer schilderijen van de kathedraal
had moeten maken dan de dertig die hij er ge-
schilderd heeft. Clemenceau wil elk uur, elke
minuut, nee elke seconde een nieuwe kathe-
draal.

Het klinkt nu alsof Clemenceau om de uit-
vinding van film schreeuwt, of beter nog, van
een webcam, die 24 uur per dag beelden van
de kathedraal uitzendt.

De verleiding om zelf repro’s van schilde-
rijen van Monet aan te schaffen heb ik bijna
altijd weerstaan. Niet omdat ik verwachtte
ooit genoeg geld voor een schilderij te heb-
ben, want zelfs het winnen van de staatslote-
rij zou mij waarschijnlijk geen waterlelies
kunnen bezorgen, maar uit een soort preuts-
heid. Vooral reproducties aangebracht op an-
dere dingen heb ik vermeden. Ik slaap niet
onder een Monet dekbed, ik schrijf niet met
een Monet-pen en ik beweeg mijn muis niet
over een Monet-matje. Ook posters heb ik
niet opgehangen, misschien uit een soort cal-
vinistische angst voor versiering of juist als
een knieval voor de goede smaak, die immers
voorschrijft dat je geen posters ophangt ten-
zij het affiches zijn. En op affiches staat
meestal geen Monet.

Maar ik ben wel blij als ik een reproductie
van Monets werk tegenkom buiten het muse-
um, nog blijer dan als ik een schilderij van
hem tegenkom. Zo’n reproductie in het vrije
veld is de visuele variant op een nagefloten
deuntje. Monet lijkt er nog meer door bij het
leven te horen. Een vettig geworden ansicht-
kaart op de rand van een afzuigkap in de keu-
ken van een vriendin, een verbleekte kalen-
der in de wachtkamer van een dokter, een
veld klaprozen tussen Beyoncé en Lady Gaga
op een meisjeskamer, de waterlelies in een
bloemenwinkel.

Het meest gehecht was ik aan het land-
schapje dat jarenlang in de fietsenstalling on-
der het Centraal Station in Amsterdam hing.
In deze omgeving van wielen en sturen, haast
en humeurigheid, hing opeens een land-
schap. Alsof je toch ook in een bos was, alsof
langs de stalling een rivier stroomde, alsof de
mensen hier niet naar toe waren gekomen om
naar hun werk te gaan. Het landschapje was
door stof en vuil bruin geworden als een
schilderij van een oude meester; een repro-
ductie met patina.

Ik ben benieuwd of de tentoonstelling in
het Grand Palais nog betere ervaringen te bie-
den heeft. Wordt dus vervolgd.

Dit is het eerste deel van een tweeluik over
Monet; volgende week in CS het tweede
deel.

in het
wild


