
Huid

Het is een omvangrijk overzicht,
met tweehonderd werken die bij
eengebracht zijn in zestien za
len. Toch oogt het parcours niet
volgestouwd. De afzonderlijke
werken dagen je stuk voor stuk uit.
Niet de chronologie, maar een stijl
of een thema vormt de rode draad.
De ontdekkingstocht voert langs
mooie ensembles, zoals de Magda
lena’s of de Christusportretten in
combinatie met (anti)helden, van
Osama tot Amy Winehouse. Het
zijn telkens miniexposities, waar
in de werken zinvolle verbanden

Modern en Fondation Beyeler, tel
kens in licht gewijzigde vorm.
Amsterdam is de thuishaven van
deze ZuidAfrikaanse. Ze woont er
sinds 1976 en vond er haar the
ma’s. Ontheemding, verontwaar
diging over maatschappelijke on
gelijkheid, dood en lijden: ze dui
ken al in haar eerste tekeningen
en collages op. Vaak met dat typi
sche laagje humor, zeker in titels
als I won’t have a potplant. Eindi
gen doet de tentoonstelling met
tekeningen van homoseksuele
kunstenaars, een recente reeks
die ze voor Manifesta in SintPe
tersburg maakte.

‘Ik hang gewoon een
beetje rond en blow,
dus dan kan ik
evengoed rondhangen,
blowen en iets maken’
Popzangeres MILEY CYRUS vertelt waarom
ze tijdens de komende modeweek in New York
haar debuut maakt als kunstenares.
‘Dirty hippy’ wordt een reeks sculpturen
samengesteld uit giften van fans
(in ‘V Magazine’).

FESTIVAL

In minder dan drie uur zijn de
180.000 tickets voor de eerste Bra
ziliaanse editie van Tomorrow
World uitverkocht. Dat vindt
plaats in Itu, dicht bij São Paolo,
van 1 tot 3 mei 2015. Dagtickets
waren er vanaf 108 euro, maar 40
procent van de tickets was aan hal
ve prijs (voor studenten) te krij
gen, wat in Brazilië verplicht is.
Daarmee neemt Brazilië een
scherpere start dan Chattahoo
chee Hills, dat vorig jaar de eerste
internationale versie te gast had

en met 140.000 tickets niet uitver
kocht. Voor de editie van dit jaar
staat de teller op 150.000, maar de
verkoop loopt nog. Vorige week
werd het thema, ‘The arising of
life’, bekend gemaakt.
Tomorrowland, dat 51 procent van
het merk bezit, blijft wel de in
houd bepalen. De Amerikaanse
versie gebruikt het thema dat in
Boom in 2013 gebruikt werd, en de
Braziliaanse versie importeert in
mei ‘Books of Life’, het thema (en
het materiaal) van TL 2012. (vpb)

Tomorrowworld Brasil al uitverkocht

Duizend tickets per minuut. © rr
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Ikea.
Grote, knappe vrouwen met blonde haren die zo mogelijk
nog langer zijn dan hun benen.
ABBA. Volvo. Pippi Langkous. Union Match. De beste punk
rockbands ter wereld. Swedish House Mafia.
Maar toch vooral grote vrouwen met blonde haren die zo mo
gelijk nog langer zijn dan hun benen... Dat is waar wij aan
denken als de woorden Zweeds of Zweden vallen.
Waar wij tot voor kort vooral niet aan dachten, dat was de
Belgische politiek. Tot afgelopen zomer de ‘Zweedse coalitie’
plots overal was. Ze dook op uit het niets en wie begin juli
op reis was vertrokken, hoorde het in Keulen donderen toen
hij bij zijn terugkeer het ene bericht na het andere las over
de ‘Zweedse onderhandelaars’. Dat de Russen zouden komen,
dat verwachten we al sinds de Koude Oorlog. Maar de Zwe
den? Nee, dat was toch schrikken.
Maar de Zweden komen natuurlijk niet echt. Het is maar een
naam bedacht om de coalitie tussen NVA, CD&V en de libe
ralen te kunnen omschrijven. Eerst werd ze de kamikazecoa
litie genoemd, maar omdat nogal wat mensen dat te negatief
vonden, en ‘centrumrechts’ schijnbaar te eenvoudig was,
kwam iemand met de ‘Zweedse coalitie’ op de proppen. Ook
al is dat zó ver gezocht, dat de bedenker ingesmeerd met pek
en veren uit de Wetstraat zou
moeten worden gejaagd.
Ga gerust de straat op en
vraag aan een paar passanten
of ze u kunnen uitleggen dat
de Zweedse vlag staat voor het
blauw van de liberalen, het
geel van NVA en het kruis
voor CD&V – een omgevallen
kruis weliswaar. We zijn eens
benieuwd om de resultaten te
horen.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over ‘ice bucket’rage die al
een paar weken voor evenveel nattigheid zorgt als de regen
wolken in juli en augustus. Dat het een actie is om aandacht
te vragen voor de spierziekte ALS, is ondertussen doorge
drongen. Dat die ijsemmer staat voor de koude douche die
je krijgt als ze je vertellen dat je ALS hebt, weten al veel min
der mensen. ‘Een ijsemmer heeft evenveel met ALS te maken
als een regenworm met de klompendans’, stond een tijdje ge

leden nog in deze krant.
Maar wie afgelopen za
terdag in ds Weekblad
het aangrijpende relaas
las van een 35jarige
ALSpatiënt, zal iets min
der hard gieren, gillen en
gibberen als hij zo’n ice
bucket over zich uitgego
ten krijgt.
Symbolen kun je maar
beter goed kiezen. Al ver
wachten we wel nog een
koude douche zodra de
maatregelen van de nieu
we coalitie voelbaar wor
den. Een Zweedse. Uit de
Ikea.

De bedenker van
de benaming
‘Zweedse coalitie’
mag met pek en
veren ingesmeerd
worden

M
arlene Dumas
maakt overrom
pelende kunst.
Haar tekeningen
en schilderijen

zijn bedrieglijk direct. Haar vran
ke, vrijpostige thema’s boezemen
ontzag in. Dat ze krachtige emo
ties oproept in een herkenbare
stijl, maakt haar geliefd bij een
groot publiek. Terecht wordt ze bij
de grootste kunstenaars van het
moment gerekend.
Op haar 61ste eert het Stedelijk
Museum Dumas met een indruk
wekkend carrièreoverzicht. In
2015 reist het verder naar Tate

VERBLUFFEND CARRIÈREOVERZICHT VAN 
MARLENE DUMAS IN AMSTERDAM

Zachte tinten,
krasse beelden

‘Ik schilder geen mensen, ik schilder beelden’: zo vat
Marlene Dumas haar werkwijze samen. In het Stedelijk

Museum stap je binnen in haar galerij met portretten uit
de voorbije veertig jaar. Beladen, intiem, vaak

hondsbrutaal. En over de hele lijn overdonderend.
GEERT VAN DER SPEETEN

ZWEEDSE DOUCHE

‘The kiss’, 2003. © Marlene Dumas/foto Peter Cox
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