
Idfa opentmetDeense
‘The ambassador’
AMSTERDAM–De 24ste editie van
het International Documentary
FilmFestival Amsterdamopent op
16 novembermetThe ambassador
van deDeense filmmaker en jour-
nalistMads Brügger Cortzen. In de
filmduikt Cortzen onder in deAfri-
kaanse handel van illegale diplo-
matieke paspoorten en geeft zich
uit voor consul van Liberia.

TwanHuyswint
Sonja Barend Award
AMSTERDAM–Nieuwsuurpresen-
tator TwanHuys heeft de Sonja Ba-
rendAward voor het beste tv-inter-
viewhet afgelopen seizoen gewon-
nen. Huys krijgt de prijs voor zijn
interviewmet ThomKarremans, de
voormalige luitenant-kolonel van
Dutchbat. De jury noemt het inter-
view onder andere ‘een gesprek van
historischewaarde’.
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galerie beeldende kunst in amsterdam

Wessel Huisman; Pavane, 1972.

In het licht van dewerkelijkheid van
Wessel Huisman. T/m 9 oktober in Gale-
rie Rademakers, Prinsengracht 570-572,
www.galerierademakers.nl.

Wessel Huisman schildert licht.
Licht, lichtvallen en lichtintensiteit
zoals hij die zich herinnert, om pre-
cies te zijn.
Al het licht in zijn schilderijen

heeft hij ooit al eens waargenomen
– op een bepaald uur, in een be-
paald seizoen, op een bepaalde
plaats.
Oude foto’s van stadsgezichten en

interieurs, bij voorkeur uit de jaren
twintig van de vorige eeuw, dienen
als basis voor Huismans schilderij-
en. Hij schildert ze zo secuur moge-
lijk na, vervolgens gaat hij aan de
slag met wit, oneindig veel grijstin-
ten, zwart en een beetje bruin.
Met spatels en sjablonen brengt

hij abstracties aan die het ritme be-

palen. Een wolk wordt een streep.
Vegen lijken de orde te verstoren,
maar versterken bij nader inzien
juist de balans. De geschilderde lijst
versterkt dan weer de illusie van
een oude foto.
In Galerie Rademakers hangen

schilderijen van landmarks in Am-

sterdam en New York – van het
Rijksmuseum en Carré tot het inte-
rieur vanParadisoenhet (in 1929af-
gebrande) Paleis voor Volksvlijt.
Een schilderij met de skyline van
New York doet onwillekeurig den-
ken aan Mondriaans Victory boogie
woogie.

De titels die Huisman zijn doeken
geeft bevatten geen verwijzing naar
de locatie, maar refereren aan zijn
herinneringen.
In een foto van Jacob Olie uit 1905

herkent Huisman – hij studeerde
geschiedenis voordat hij in Arnhem
naar de kunstacademie ging– licht-
omstandigheden die hem doen te-
rugdenken aan zijn jeugd in Breda,
maar die hij ook terugvond in de
dorpen langs de Rode Rivier ten
noorden van Hanoi in november
2008.
In het beeld van het Rijksmuseum

herkende hij het licht van mei 1972.
Voor de tijdsaanduiding zette hij
Pavane; een verwijzing naar het
muziekstuk waar hij destijds veel
naar luisterde.
Licht is Huismans in de thee ge-

doopteMadeleinekoekje.

JAN PIETER EKKER

Wessel Huismans herinneringen aan het licht

Every time I closemy eyes van Anna
Bjerger. T/m 15 oktober bij Gabriel Rolt,
Elandsgracht 34, www.gabrielrolt.com.

De Zweedse Anna Bjerger schildert
fruitmanden, boeketten, naakten
en portretten van mensen wier foto
ze uit modetijdschriften en reisgid-
sen scheurt.
Herkenbare beelden, die tegelij-

kertijd een tikje vervreemdend zijn.
Net de verkeerde bloemen in net de
verkeerde kleuren. Ook de verwij-
zingen naar de schilderkunst en de
kunstgeschiedenis springen in het
oog: een portret van vrouwmet een
lang, smal hoofd, in dikke klodders
zwarte en witte verf doet denken
aan de Italiaansemeester Modiglia-
ni. Een close-up van een piemel, zo

dichtbij dat het welhaast abstract
lijkt te zijn, roept herinneringen op
aanCourbets L’Origine dumonde.
Ophetmooiste schilderij staat een

naakte vrouw tegen een enorme
oerboom, in een blauwgroen, new
age-achtig bos dat idyllisch én drei-
gend is.Opde randvankitsch,maar
ook beeldschoon en trefzeker.

JPE

Op de rand van kitsch, maar ook beeldschoon

Al het licht in zijn
schilderijen heeft hij
ooitwaargenomen

MAARTENMOLL

AMSTERDAM–De Zweedse dich-
ter Tomas Tranströmer (80)
kreeg gisteren deNobelprijs voor
de literatuur toegekend.

Het grootste compliment dat je een
schrijver kan maken, is zeggen dat
je zelf graag zijn werk geschreven
hadwillen hebben.
Zo schreef Bernlef over het werk

van Tomas Tranströmer: ‘Het was
alsof ik deze gedichten al eens gele-
zen had, als in een déjà-vu, alsof zij
al ergens inmij bestonden enhet le-
zenhennaar buitenbracht. Natuur-
lijk had ikdie gedichten zelfmoeten
schrijven! Maar Tranströmer had
dat al gedaan. Het enige wat ik aan
deze deplorabele toestand kon
doen was deze gedichten in het Ne-
derlands vertalen.’
En dat deed Bernlef. In 1992 ver-

scheenHetwildeplein, deverzamel-
de gedichten 1948-1990. De flap-
tekst vandie bundel leert ons dat de
natuur,dromenenschemertoestan-
den belangrijk zijn in zijn werk. ‘Hij
beschrijft niet ‘de werkelijkheid’ of
‘de droom’, maar creëert een wrij-
ving tussen die twee die net niet tot
een symbiose leidt en een vreemde
onrust teweegbrengt.’
Toch is de poëzie van Tranströmer

verankert in de werkelijkheid; hij
schrijft over wat hij heeft gezien,
wat hij heeft meegemaakt. Robert
Bly, zijn Amerikaanse vertaler in
1988: ‘Mallarmé was van mening
dat poëzie een raadsel dient te be-
vatten en maande de dichters aan
daar voor te zorgen, zo nodig door
de banden te verbreken die het ge-
dicht verbinden met de aanleiding
ertoe in de bestaande wereld. In

Tranströmers poëzie wordt de band
met de aanleiding koppig vastge-
houden. En toch, zelfs na vele lezin-
gen, blijft er een raadsel en een ver-
rassing.’
Tomas Tranströmer werd 15 april

1931 in Stockholm geboren. Hij pu-
bliceerde zijn eerste bundel 17 dik-
ter in 1954. In 1956 studeerde hij af
als psycholoog. Hij is in meer dan
vijftig talenvertaald, kreegveleprij-
zen en wordt als één van de belang-
rijkste hedendaagse dichters be-
schouwd. Hij wordt door het Nobel-
prijscomité geprezenomzijn gecon-
centreerde, maar heldere beelden
die gemakkelijk toegang verschaf-
fen tot de werkelijkheid en zijn in-
zichten in demenselijke geest.

Nederlandse vertalingen van
Tranströmer zijn nietmeer leverbaar,
maar DeBezige Bij zal de
verzamelbundelDe herinneringen
zienmij uit 2002 opnieuwuitgeven.

Nobelprijs voor
toegankelijke én
magische poëzie

BEELD STYLIANOS SCHICHO

Geen gezichten. T/m 25 oktober bijWim
van Krimpen, Hazenstraat 20,
www.wimvankrimpen.nl.

Wim van Krimpen, oud-directeur
van onder andere de Kunsthal in
Rotterdam, het Fries Museum in
Leeuwarden en het Gemeentemu-
seum in Den Haag, is terug in Am-
sterdam, waar hij zijn werkzame le-
ven ooit begon. Op de openingsex-
positie van zijn nieuwe galerie zijn
onder de ruime noemer Geen ge-
zichten portretten te zien van jonge,
veelbelovende kunstenaars uit bin-
nen- (onder andere graffitiportret-

ten van Dave de Leeuw, die volgen-
de maand bij Van Krimpen zijn eer-
ste solo-expositie krijgt) en buiten-
land (intrigerende ‘beveiligingsca-
meraportretten’ van de Oostenrijk-
se schilderStylianosSchicho; strak-
ke, serene foto’s van de Servisch-
CanadeseMirjanaVrbaski).
De mooiste portretten komen uit

Van Krimpens privécollectie en zijn
niet te koop. Ze zijn in 1998 gemaakt
door fotografe Céline van Balen en
tonen Van Krimpens dochters. De
jongste helpt nu af en toe in de gale-
rie.
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Beveiligingscameraportretten

Allegro
Ik speel Haydn na een zwarte dag
en voel een simpelewarmte inmijn handen.

De toetsen zijnwillig.Milde hamers slaan.
De klank is groen, levendig en kalm.

De klank zegt dat de vrijheid bestaat
en dat iemand de keizer geen belasting betaalt.

Ik steekmijn handen diep inmijn haydnzakken
en doe als iemand die dewereld in alle rust aanschouwt.

Ik hijs de haydnvlag – dat betekent:
‘Wij geven ons niet over.Maarwillen vrede.’

Demuziek is een glazen huis op de helling
waar stenen rondvliegen, stenen rollen.

En de stenen rollen er dwars doorheen
maar elke ruit blijft heel.

Tomas Tranströmer FOTO AP


