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Een jasje van kogelwerende stof
Galerie

Anoek Steketee: Enlightenment
T/m 19/12, Flatland Gallery,
A m s t e rd a m .
Inl: www.flatlandgallery.com
*3

Natuurlijk, een beetje crimineel wil
behalve goed gekleed ook veilig over
straat. En wat doe je dan? Dan be-
zoek je een van de winkels van Migu-
el Caballero, kleermaker, gespeciali-
seerd in kogelvrije mode. Voor een

polo, een blouse of jasje – op het oog
gewone kledingstukken, maar ge-
voerd met stevige, kogelwerende ma-
terie. Caballero, begonnen in de ja-
ren negentig in de Colombiaanse
hoofdstad Bogota heeft inmiddels
vestigingen in Venezuela, Guatemala
en Zuid-Afrika en heeft behalve cri-
minele klanten ook clientèle uit de
showbizz, het bedrijfsleven, de poli-
tiek – de Venezuelaanse president
Hugo Chávez en zijn Colombiaanse
collega Alvaro Uribe dragen zijn kle-
ding .

De Nederlandse fotograaf Anoek

KU N ST V E I L I N G E N

Oud-Sotheby ’s medewerker begint eigen veilinghuis
3 D -T H E AT E R

Theater Amsterdam brengt ‘Sky ’
Marco Borsato en John Ewbank maken samen met Imagine Na-
tion de nieuwe musical S ky. S ky, over een zestienjarig meisje dat
zich verliest in een droomwereld, is vanaf april 2016 te zien in
Theater Amsterdam, als de opvolger van toneelstuk Anne. De
musical wordt geregisseerd door Bobby Boermans, die de film
Appmaakte. Bij de productie zullen innovatieve 3D-projectie-
technieken worden toegepast, die ontwikkeld zijn door produ-
cent Robin de Levita en Platige Image. (NRC)

E XC U U S

Glimlachende slaven, dat kan niet
De Amerikaanse kinderboekenschrijfster Emily Jenkins heeft
spijt van hoe in haar boek A fine dessert twee glimlachende sla-
ven, een moeder en haar dochter, een toetje maken voor een
witte familie. Het boek kwam uit in januari en gaat over hoe vier
families, in vier verschillende eeuwen blackberry foolm a ke n ,
een bramentoetje. Het werd goed ontvangen, maar daarna
kwam er steeds meer kritiek op. Emily Jenkins doneert de op-
brengst nu aan de stichting We need diverse books. (NRC)

Cultuu r
ni e uws

Kamasi Washington
zorgt voor een sensatie

Door onze redacteur
Amanda Kuyper

K
reten van ongeloof en ge-
not klinken als saxofonist
Kamasi Washington steeds
weer verder omhoog klimt
en klimt in zijn solo’s. Een
open benadering, een

dwingende toon, een doorvoelde no-
tenkeus in The Change of the Guard –
de majestueuze opening van het al-
bum Epic dat dit jaar insloeg als een
bom. Het publiek in de stijf uitver-
kochte Rotterdamse jazzclub Bird
voelt het en joelt. Zodra Washington –
een rijzige figuur met een voluptueu-
ze afrocoupe en een Afrikaanse ge-
waad, een wijs en ouder ogende man
dan de begin dertiger die hij is – het
podium beklimt, hangt er een zinde-
rende sfeer.

Wat een machtig grensoverschrij-
dend jazzalbum had de Amerikaanse
tenorsaxofonist en bandleider Kama-
si Washington in mei plots afgeleverd.
Opvallend gekkenwerk was het: liefst
drie uur muziek (zeventien composi-
ties) bevatte zijn Epic, een ambitieu-
ze, weelderige en wat overdadige ode
aan de spirituele jazz van in de eerste
plaats John Coltrane. Met name diens
A Love Supreme was goed bestudeerd,
en daarnaast de muziek van vrijden-

kers als Fela Kuti en Pharoah Sanders.
Epic was, zoals de titel al zei, een zon-
der meer episch verslag van een
droom in drie delen (The Plan, The
Gloriuous Tale en The Historic Repeti-
tion) door een tienkoppige band, een
koor en een 32-koppig orkest.

Opvallend was het brede onthaal
ervan in zowel jazz- als popkringen.
Dat lag mede aan het feit dat de saxo-
fonist tevens naam maakte in rap en
hiphop. Hij droeg bij aan de totstand-
koming van Kendrick Lamars baan-
brekende album To Pimp a Butterfly
en werkt nauw samen met cutting ed-

ge danceproducer Flying Lotus.
Na tal van shows in Amerika is

Washington zijn Europese tournee nu
begonnen met vier shows in Neder-
land. Het leek een onmogelijke muzi-
kale uitdaging, zonder het grote en-
semble met de kenmerkende textuur
van strijkers en diepte van menselijke
stemmen. Maar met in totaal acht mu-
sici – twee drummers, een toetsenist,
bassist, trombonist, zangeres, de
saxofonist zelf, en zijn vader, jazzmu-
sicus Rickey Washington, „die hem al-
les leerde” op dwarsfluit en sopraan –
stond evengoed een solide band.

Washington buitte dit ensemble
met vrienden uit zijn jeugd aan de
westkust van Amerika goed uit en de

muziek kwam ogenschijnlijk makke-
lijk. Smakelijk innemend deelde de
bandleider hoe hij de drummers leer-
de kennen. Drummer Ronald Bruner
jr schoot hem als driejarige al voorbij
met zijn fabelachtige drumtechniek.

De dubbele drums leverden een
moddervette, immer draaiende con-
stante funkmotor waarover levendige
jazz geblazen werd door de blazers.
Toegankelijk feestelijke souljazz werd
afgewisseld met vlagen van freejazz.
Soms heerste de funk, mede door de
versterkte contrabas met effecten.
Zangeres Patrice Quinn was een ‘s fe e r
verhogend element’. Niet zozeer om
haar aardige zang, die soms erg zacht
stond afgesteld, maar vooral ook door
haar onbevangen, bijna kinderlijk
blije ontvangst van alle muziek.

Dit concert was een sensatie. Zo’n
acht stukken, veelal afkomstig van
Epic, werden breed uitgesponnen.
Maar er was ook een ronkend funky
bewerking van Oscar Pettifords Os-
c al y p s o. Deed het ertoe dat de lange
gierende keytarsolo volstrekt overbo-
dig was? Dat Washington zijn mede-
spelers eigenlijk te veel speelruimte
gaf? Dat The Magnificent Seven we rd
ingeleid door minder boeiende
d r u m s s o l o’s? Ja, en ach. Je wilde voor-
al Washington horen in solo’s die alle-
maal uitblonken in spirituele zeg-
gingskracht en vuur. Meeslepend en
meevoerend was de nieuwe jazzster
in zijn verhaal, met al zijn tussenlig-
gende anekdotes toch lineair opbou-
wend naar extatische finales. Prachtig
was het dat zelfs zijn vader, een kleine
man naast de toeter van de honkende
jazzreus, even ontroerd raakte door
de solo van zijn eigen zoon.

Klassiek spelen in een Arena-sfeer

Een veelkoppig monster leek neerge-
streken in de Schouwburg van Alme-
re. Al jaren vindt hier het Internatio-
naal Kamerconcours plaats, dat sinds
vorig jaar is vergroot tot festival
W h o’s Next. Gisteren kwam opeens
ook de organisatie Oude Muziek een
avond langs. Het gezamenlijk doel:
klassieke muziek brengen in Flevo-
land, waar het notoir moeilijk is om
publiek te vinden. Almere heeft zelf
zwaar gekort op het muziekonder-
wijs. Who’s next vult een gat dat door
bezuinigingen werd geslagen.

Dankzij medewerking van vijf mid-

delbare scholen zat de Middenzaal
van de Schouwburg vol met pubers.
Die kwamen vooral voor het swingen-
de projectkoor van klasgenoten. Hun
concentratie was minder groot bij en-
semble Insomnio, dat Steve Reich
moest spelen in een Pathé Arena-
sfeer. Ondanks het achtergrondlawaai
kwam men met een prima uitvoering
van het via luidsprekers versterkte
Double Sextet.

Misschien maar beter dat er geen
schoolklassen bij het Huelgas Ensem-
ble aanwezig waren. Uiterst serieus
leidde Paul van Nevel zijn zangers
door de geconcentreerde schoonheid
van Cipriano de Rore. De introverte
zestiende-eeuwse koormuziek deto-
neerde volledig met de nuchtere witte
muren van Foyer 3.

Floris Don

Klassiek

W h o’s next
Gehoord 3/11 Schouwburg Almere.
Nog t/m 8/11 aldaar. Inl: whos-next.nl
*3

Leefbaar laat kritiek op depot Boijmans varen
Door onze redacteur Claudia Kammer

ROTTERDAM. L andschapsarchitecten
deden deze week een laatste poging
om de bouw van een depotgebouw
voor Museum Boijmans Van Beunin-
gen in het Rotterdamse Museumpark
tegen te houden. In een open brief aan
het gemeentebestuur waarschuwden
37 ondertekenaars voor aantasting
van het park.

De oproep kwam bovenop de stapel
met bezwaren van anderen: omwo-
nenden, liefhebbers van het park en
naburige musea. Geen ervan kon de
verantwoordelijke wethouder, Adri-
aan Visser (D66), ervan overtuigen het
bouwplan te laten varen. Ook twee ad-
viezen van de Rotterdamse kunstraad,
die de plannen financieel riskant vond
en inhoudelijk niet goed doordacht,
brachten hem niet op andere gedach-

ten. De kunstraad werd slechts gezien
als feestverstoorder, zei de opgestapte
directeur van deze raad dinsdag in
haar afscheidsspeech.

Vandaag wordt in de gemeenteraad
gestemd over het bestemmingsplan
van het depot. Als de raad instemt,
kan het college door met het bouw-
project. De hoop van tegenstanders
van het zogenoemde Collectiegebouw
richtte zich lange tijd op Leefbaar Rot-
terdam, met 14 zetels de grootste frac-
tie. Die partij uitte regelmatig twijfels
over „nut en noodzaak” van het ge-
bouw waar de gemeente 52 miljoen
euro (of volgens de tegenstanders:
82,5 miljoen) in wil investeren. Maar
de afgelopen week liet Leefbaar weten
voor te zullen stemmen als Visser kan
garanderen dat de financiële risico’s
voor de gemeente tot een minimum
worden beperkt.

De partij lijkt grotendeels gerustge-
steld nu de gemeente geen eigenaar
wordt van het gebouw, maar huurder.
Toch kleven er volgens de Stichting
Vrienden van het Park, waarin critici
van het bouwproject zich hebben ver-
enigd, nog steeds risico’s aan de finan-
ciële constructie. Voor Leefbaar is dat
geen reden om uitstel te vragen. De
partij zal wel moties indienen die de ri-
s i c o’s moeten afdekken. Als de wet-
houder daarmee instemt, is de steun
van Leefbaar zeker.

Met deze 14 zetels erbij is een meer-
derheid in de raad voor het Collectie-
gebouw. VVD, CDA, D66 en Christen-
Unie/SGP (samen 13 van de 45 zetels)
waren al voor. Echte tegenstanders
zijn alleen SP en Partij voor de Dieren
(samen 6 zetels). PvdA (8 zetels),
GroenLinks (2) en Nida (2) twijfelen.

De PvdA wil dat het college tege-

moetkomt aan de bezwaren van het
Erasmus MC, dat naast de bouwloca-
tie ligt. Het ziekenhuis wil dat het 40
meter hoge, spiegelende gebouw 20
meter verder van het ziekenhuis af
wordt gebouwd, meer in de richting
van Boijmans, zodat de psychiatrische
kinderkliniek er geen last van krijgt.

Volgens het college is het onmoge-
lijk om de bouwplannen nog vergaand
aan te passen. Het gebouw kan hoog-
uit drie meter opschuiven en de gevel
kan minder spiegelend worden ge-
maakt. Ook kunnen er bomen voor
worden geplant.

Het is mogelijk dat de PvdA vandaag
tegenstemt, maar dat zal de komst het
Collectiegebouw niet tegenhouden.
Vertraging ligt wel op de loer: als het
Erasmus MC naar de Raad van State
stapt, kan dat leiden tot een uitstel van
1,5 tot 2 jaar.

Margje redt zieke
plantjes en nu
ook dakloze Jan
„Ik geef liever dan ik krijg”, zegt
Margje. Ze redt zieke plantjes van het
vuilnis, leert een Somalische vluchte-
ling boodschappen doen en neemt nu
ook de dakloze Jan in huis. „Een flink
links vrouwtje” noemt hij haar.

Na de relatiekomedie Fift yfift y,
schreef columniste Aaf Brandt Corsti-
us opnieuw een vermakelijke kome-
die op maat voor topacteurs Lies Vis-
schedijk en Marcel Musters. Deze
keer gaat het om weldoen met Vis-
schedijk als überzorger Margje en
Musters als haar nieuwste ‘projec tje’.
Hun noodzakelijke gesprekjes lopen
over van ongemak. De schunnige op-
merkingen van Jan beantwoordt
Margje met al even vervelende poli-
tieke hypercorrectheid.

De kersverse huisgenoten liggen
qua persoonlijkheid mijlenver uiteen,
wat de acteurs nog eens smakelijk uit-
vergroten met vlot en geestig spel.
Musters hangt daarbij uitgezakt op de
bank, terwijl Visschedijk nerveus het
decor van trieste plantjes sproeit.

In het gekibbel agendeert Brandt
Corstius ook interessante mechanis-
men achter hulpverlening. Wie wie
helpt is niet altijd even duidelijk en
misbruik ligt bij beide partijen op de
loer. Helpt Margje een man zonder
huis of helpt Jan een vrouw zonder
man? De uitwerking van die discussie
is trouwens niet bijzonder scherp of
confronterend. Er mag in deze vrolij-
ke komedie vooral gelachen worden.

Joke Beekcmans

Theater

Een flinke linkse vrouw T/m 21/11 in
Theater Bellevue, Amsterdam.
*3

Steketee (1974) maakte in 2009 foto’s
van dit soort kledingstukken en
maakte er spannende portretten van
door ze te isoleren tegen een zwarte
achtergrond. De foto’s – die nu voor
de eerste keer worden tentoonge-
steld – vertellen een verhaal zoals
ook een documentairefotograaf dat
zou kunnen doen: ze zeggen iets
over geweld in Zuid-Amerikaanse
landen en over een wrang gevolg
daar van.

Haar aanpak getuigt echter van
een voorkeur voor verstilde beelden
waarin een bepaalde mate van absur-

diteit en esthetiek belangrijker zijn
dan het vertellen van een verhaal.
Het is een benaderingswijze die we
ook zagen in eerdere series. In L ove
Ra d i o (over een radiosoap in Rwan-
da), Dream City (bizarre pretparken)
en F ro n t s t age (vrouwen in Iran) bij-
voorbeeld, zien we hoe ze felle be-
lichting gebruikt om de beelden een
bijna sprookjesachtige sfeer mee te
geven. Haar kracht zit ’m vooral in
hoe haar onderwerpen zo de alle-
daagsheid overstijgen.

Rianne van Dijck

Zodra de tenorsaxofonist
het podium beklimt, hangt
er een zinderende sfeer

Het nieuwe, open depot voor
Boijmans in het Museumpark
gaat waarschijnlijk door. Ook
Leefbaar Rotterdam is om.

O u d -S o t h e by ’s-medewerker Peter Paul Guthman is met vermo-
gensbeheerder Roderick Preys veilinghuis Art Europe Auctions
begonnen. De oprichters streven naar een veilinghuis dat ope-
reert tussen Christie’s en de lokale Nederlandse veilinghuizen.
Op de eerste veiling, op 13 december in Amsterdam, biedt Art Eu-
rope 175 kunst- en gebruiksvoorwerpen aan, van schilderijen van
oude meesters tot een hightech design stoel van ontwerper Ron
Arad. De gemiddelde richtprijs per kavel bedraagt zo’n 10.000 eu-

ro. Art Europe is van plan op diverse locaties in Europa veilingen
te gaan organiseren. Bij het bedrijf, dat voorlopig gevestigd is op
het Lange Voorhout in Den Haag, werken nu zes mensen vast, de
meeste met een verleden bij Sotheby’s of Christie’s. Vijftien kunst-
en antiekexperts gaan het bedrijf adviseren. Het nieuwe veiling-
huis brengt verkopers en kopers beduidend lagere commissies in
rekening dan de grote veilinghuizen. Guthman: „We willen geen
prijsvechter zijn. Maar de tarieven kunnen gewoon lager. (NRC)
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A d ve r t e n t i e

A d ve r t e n t i e

A d ve r t e n t i e

Listeners 3, Kimihurura, Kigali, 8.55 pm (2014) en Untitled I (2009), beide Kodak Endura print, 60x80 cm.
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Jazz

Kamasi Washington
Gehoord: 4/11 Bird, R’dam. Herh: 5/11
Bitterzoet, A’dam. 7/11 So Who’s Next,
Eindhoven. 22/11 Le Guess Who?
*5

Kamasi Washington schitterde gisteravond in jazzclub Bird in Rotterdam.
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