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aftasten in het Bimhuis

hield
hij huiselijke scènes. Ook nam hij
zijn toestel mee op straat, waar hij
familieleden op een ongebruikelij-
ke manier vastlegde. Evenepoel
keek met het oog van een schilder,
ook als hij fotografeerde.
Dat geldt voor alle schilders.Denis

laat zijnkinderenposeren ineenga-
lerij met een prachtige lichtval en
Vuillard richt zijn lens op de lange
schaduwen op een Parijse boule-
vard.Bonnard ismet zijnvoyeuristi-
sche naaktfoto’s een klasse apart.
De heren hingen het gebruik van

de fotografie allerminst aan de gro-
te klok. Geen van hen heeft ooit een
foto geëxposeerd, terwijl fototen-
toonstellingen in hun tijd al snel in-
geburgerd raakten. Sterker nog: ze
deden vaak zo geheimzinnig dat de
negatievenof afdrukkenpasnahun
doodwerden ontdekt.
Van Vuillard werden in 1963 voor

het eerst foto’s geëxposeerd. Ook

Breitner hield zijn foto’s verborgen.
Pas in 1961 bleek hij na zijn dood
tweeduizendglasnegatieven teheb-
ben nagelaten.
Blijft de vraag of de foto’s van

Breitner standhouden tussen het
werk van deze beroemdere kunste-
naars. Dat is zeker het geval. Breit-
ners snapshots zijn zelfs radicaler
dan die van zijn tijdgenoten. De af-
snijdingen gedurfder, de composi-
ties ongewoner. Ook zijn keuze om
toevallige passanten door het beeld
te laten lopen is gewaagder dan het
vastleggen van familie.
Als jongeman verklaarde Breitner

dat hij een schilder vanhet volkwil-
de worden. “Ik zelf, Ik zal de
mensch schilderen op straat en in
de huizen, de straten en huizen die
ze gebouwd hebben, ’t leven voor-
al.” Dat is in zijn foto’s nog beter ge-
lukt dan in zijn schilderijen.

Snapshot, VanGoghMuseum,
tot enmet 8 januari.

‘Ik zal demensch
schilderen op straat,
’t leven vooral’

galerie beeldende kunst in amsterdam

Pier Paolo Pasolini in 1972. FOTO LETIZIA BATTAGLIA

PPP Pier Paolo Pasolini. T/m 28 oktober
bij Metis-nl, Lijnbaansgracht 316,
www.metis-nl.com.

1 november 1975, in denacht vanAl-
lerheiligen, werd de Italiaanse
schrijver, filmregisseur, dichter, es-
sayist, homoactivist, marxist en po-
lemist Pier Paolo Pasolini ver-
moord,waarschijnlijk doorhet hoe-
renjoch Pino Pelosi. Pasolini’s
zwaar verminkte lichaam – er was
onder andere twee keer met zijn ei-
gen auto over hem heen gereden –
werd de volgende ochtend gevon-
den ophet strand vanOstia.
Wie wil zien waar Pasolini voor

stond kan terecht in Italiaans res-
taurant L’Ozio in de Ferdinand Bol-
straat (films) en in galerie Metis-nl.
De ambitieuze, brede expositie
combineert films, grafiek en foto’s
van, over enmet Pasolini.
De Italiaanse Letizia Battaglia, die

bekend werd door haar foto’s van

maffiaslachtoffers, fotografeerde
Pasolini in 1972, tijdens een discus-
sie over zijn I racconti di Canterbury
(The Canterbury tales), waarin hij
de puurheid van het menselijk li-
chaam bezingt, maar die desalniet-
temin was verboden door de cen-
suur. Rechts en links stonden ook
nu weer lijnrecht tegenover elkaar;
de vrijheid van expressie tegenover

wetten die schennis vande eerbaar-
heid strafbaar stellen. Pasolini, die
pornografie als consumptiegoed
van het kapitalisme zag, moet zich
totaal onbegrepen hebben gevoeld,
laten de fraaie zwart-witfoto’s zien.
De Mexicaanse Graciela Iturbide

keerde terug naar het desolate
strandvanOstia;Alfredomaakte de
associatieve film Le ceneri di Pasoli-
ni, waarin hij betoverende scènes
uit Pasolini’s meesterwerken com-
bineertmet nieuwsbeelden van zijn
uitvaart en pratende hoofden, on-
der andere van een piepjonge Ber-
nardo Bertolucci, de schrijver Al-
bertoMoravia en vanPasolini zelf.
Van Marlene Dumas zijn drie im-

mense litho’s te zien, Le ceneri di
Gramsci (De as van Gramsci) uit
1988, met een verhalend gedicht
van Pasolini over Antonio Gramsci,
de medeoprichter en eerste leider
van de Communistische Partij. Bij-
zonder zijn ook de schetsen die Du-
mas maakte van Gramsci en Pasoli-
ni. ‘De schijn van (seksuele) vrij-
heid,’ noteerde ze in de kantlijn. ‘Ze
wordt van bovenaf verleend en niet
van onderaf veroverd.’

JAN PIETER EKKER

Alles waar Pier Paolo Pasolini voor stond

Steenharde, zijdezachte meisjes met pistolen

Hommages aan goden en oude werelden

Armed and relatively dangerous. Vijf
sculpturen van ThomPuckey. T/m 27 no-
vember in het Kunstfort bij Vijfhuizen,
www.kunstfort.nl.

Filmmaker Jean-Luc Godard stelde
dat voor een filmniets anders nodig
is dan een meisje en een pistool.
Voor een beeld geldt hetzelfde, be-
wijzen vijf recente sculpturen van
de in Engeland geboren, in Amster-
damwonende ThomPuckey.
Ze tonen jonge, beeldschone,

naakte vrouwenmet allerhandewa-
pentuig. Een meisje ligt gestrekt
achter eenmitrailleur. Een liggende

vrouw heeft in beide handen een
karabijn – haar pose lijkt op die van
Frank Capa’s wereldvermaarde foto
van een vallende soldaat.
De uit zwart en wit marmer gebei-

telde beelden, waarin het negen-
tiende-eeuwse realisme en de twin-
tigste-eeuwse popcultuur samen-
komen, zijn steenhardenzijdezacht
tegelijk.
Ze zijn bovendien uitstekend op

hun plaats in het Kunstfort bij Vijf-
huizen, onderdeel van een voorma-
lig immens verdedigingscomplex,
bedoeld om vijandige troepen bui-
tenAmsterdam te houden.

Pär Strömberg&Stief Desmet. T/m 22
oktober in Galerie RonMandos, Prin-
sengracht 282. www.ronmandos.nl.

Zijn tweets na de overwinning van
ZwedenophetNederlandselftal de-
ze week laten zien dat Pär Ström-
berg zich ook om aardse zaken be-
kommert.
Zijn schilderijen in Galerie Ron

Mandos tonen een andere kant:

Strömbergs (fysieke) landschaps-
schilderijen zijn hommages aan de
goden en oudewerelden.
Strömberg schildert in oneindig

veel blauwtinten – ijselijke blauw-
tinten.
Koude winternachten, besneeuw-

de bergtoppen en naaldbomen, een
grote, ronde maan, hutjes waar
geen licht brand, enhier endaarhet
silhouet van een eenzame, ver-

dwaalde wandelaar. Je gaat bijna
vanzelf op zoek naar een bloed-
spoor of een lijk.
Strömbergs ijle, mystieke werken

zullen niet ieders kopje thee zijn;
daarvoorbalancerenze teveel opde
rand van kitsch.
Zijn vakmanschap, dat afspat van

alle schilderijen, zowel de kleine,
fijne als de overweldigend grote, is
echter onmiskenbaar.

Isabelle Schiltz als Crawling figure,
2010. BEELD THOMPUCKEY

Pasolinimoet zich
totaal onbegrepen
hebben gevoeld

harde rock volkomen vanzelfspre-
kendvoelt. Endekracht vanEskelin
en Courvoisier is dat ze elkaar nóg
vinden als de één als een kat in een
geprepareerde vleugel kruipt, trip-
pelend over de snaren op zoek naar
nieuwe twinkelende klanken, ter-
wijl de ander de meest zoetgevoois-
de, zwoele klanken uit zijn sax pro-
beert te halen.
Maar wat als demuzikale ontmoe-

ting bij aftasten blijft? Dan wordt

het saai en al te voorzichtig. De
bands waren als nieuwe geliefden,
die om elkaar heen bleven draaien,
verstikt door onzekerheid.
Het eerste stuk, een improvisatie,

waarbij de Celano/Baggiani group
de dienst uitmaakte was fantas-
tisch. Alsof dieven in de nacht een
huis binnensl0pen – met getrippel

opdedrums,geschuifel opdegitaar
en een ingehouden adem op de
sax – en eenmaal binnen zich volle-
dig lieten gaan. Intrigerendwas ook
het volgende stuk, waarbij het was
alsof de twee bands zich als studen-
tenkorpsen bij elkaar naar binnen
vochten.
Maar daarna trad de sfeer van ver-

plichte feestjes in, waarbij iemand
steeds probeerde omhet gesprek op
gang te krijgen. Dat lukte niet, de
sfeer van beleefdheid overheerste.
Zeker, de manier waarop ieder zijn
instrument koesterde was mooi om
te zien: de bassist liet de snaren in
de hoogste regionen zingen alsof
het een viool betrof, de drummer
sleep met een strijkstok zijn bek-
kens, de pianiste mat de breedte
van het toestenbord, de blazers lie-
ten hun lucht synchroon lopen met
hun vingers en de gitarist liet de
hals van zijn gitaar als riet wuiven.
Wat als het aftasten was overge-

gaan in een echte ontmoeting en
zelfs, alsjeblieft, een confrontatie?

MAARTJE DENBREEJEN

De bandswaren als
nieuwe geliefden die
omelkaar draaiden

Van onzemediaredactie

AMSTERDAM – Executive Lear-
ning Partnership (ELP), een Ne-
derlands consultancybedrijf,
kocht dagelijks 12.000 exempla-
ren van The Wall Street Journal
voor 1 eurocent per stuk.

Dit blijkt uit een sponsorovereen-
komst tussen The Wall Street Jour-
nal en ELP, waar de Britse krant The
Guardiande hand opheeft gelegd.
Uit de afspraak blijkt dat ELP zes-

tien procent van de totale oplage
van de EuropeseWall Street Journal
(ruim 74.000 exemplaren) kocht
voor 120 euro per dag. Dit geld werd
vooraf door The Wall Street Journal
overgemaakt aan het Nederlandse
bedrijf.
Op deze manier krikte de uitgever

van The Wall Street Journal de opla-
ge op, zodat de krant voor adver-
teerders een aantrekkelijker me-
dium zou zijn.
Andrew Langhoff, de Europese

uitgever vanTheWall Street Journal,
is na de onthullingen deze week di-
rect ontslagen.
Het Britse oplage-instituut ABC

stelt naar aanleiding van de eerdere
onthullingen in The Guardian een
onderzoek in naar de afspraken die
The Wall Street Journal maakte.
Naar het schijnt heeft de krant met
nog meer bedrijven dit soort deals
gesloten.
Volgens de baas van ELP, Nick van

Heck, is nooit afgesproken dat The
Wall Street Journal in ruil voor de
deal ook redactionele artikelen zou
publiceren over ELP.
Maar na de onthullingen in The

Guardian zeideondertussenontsla-
gen Andrew Langhoff dat hij inder-
daaddrukuitoefendeopde redactie
omstukken te schrijvenwaarinExe-
cutive Learning Partnership (ELP)
als belangrijk bedrijf werd opge-
voerd.
The Wall Street Journal heeft woe-

dend gereageerd op de stukken in
The Guardian. Een woordvoerder
van The Guardian zegt dat de redac-
tie nog altijd achter de gepubliceer-
de verhalen staat.
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