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LULDOZERS
Het was een bonte bende die in de advertentie van de Film
Days de cinemazaal bevolkte. Wall-E zat er, net als Dracula,
The Gladiator, Jessica Rabbit, Sneeuwwitje en ander schoon
volk. Daar wilden wij ook wel eens tussen zitten. En zeker als
dat allemaal uitzonderlijk kon voor drie euro per film.
En ja, we zaten zaterdag in Gent tussen een bonte bende. Of
liever: een bende die het zo bont maakte, dat het lang zal duren eer we nog eens in een multiplex naar de film gaan.
Nu moet u weten dat wij geen fan zijn van die multiplexen.
Het stinkt er altijd vreselijk naar popcorn waarop uitbundig
wordt gekauwd, en de mensen slurpen er cola uit gezondheidsbedreigende reuzenbekers. Bovendien moet je gaan zitten op genummerde plaatsen en alleen al van de gedachte dat
we onze plaats niet meteen zullen vinden, krijgen we stress.
En stress kregen we zaterdag in een overdosis tijdens de vertoning van The town , in een vrijwel uitverkochte zaal. Van de
beginscène, een bankoverval, konden we nauwelijks iets zien
omdat er voor ons nog een groepje bleef staan alsof het hangjongeren waren op een of ander basketbalpleintje. Toen ze
eindelijk neerzaten, was dat dan weer het signaal om luid
‘aftrekken’ en andere ongein te roepen, want dat is stoer in
een donkere zaal.
Ze waren niet de enige luldozers. Twintig minuten lang was
het een over en weer geloop en geruzie tussen mensen die
niet zaten op de plaats waarvoor ze hadden betaald. Er moest
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ART BRU T VIN DT O N DERDA K IN UIT BREIDIN G MUSEUM

Een kanten jurk
voor het museum
Meer dan vier jaar is er gewerkt aan het vroegere Museum
voor Moderne Kunst bij Lille. Gehuld in een kanten jurk
opende het opnieuw zijn deuren onder de roepnaam Lam.
VA N O N Z E C ORRESP O N DE N T
IN F R A N K RIJ K

FRANK RENOUT
VILLENEUVE D’ASCQ

De nieuwe vleugel lijkt gehuld in
Arabisch kantwerk. © epa

De filmzaal leek een klas
die niet stil te krijgen was

Architecte Manuelle Gautrand wilde het
oude museum omarmen, vertelt
ze. Ze wandelt langs de buitenmuur die ze liet bouwen langs de
volledige oost- en noordgevel van
het museum voor moderne kunst.
‘Het nieuwe deel van het museum
omsluit het oude’, legt ze uit. ‘Deze hele buitenkant is van beton,
afwisselend glad en met reliëf.’
De nieuwe vleugel is smal en
langgerekt. Hij maakt een bocht
om het oude gebouw, om zich aan
het einde, aan de rand van het
museumpark, op te splitsen in vijf
blokken: alsof vijf vingers het
park in wijzen.
De ‘vingers’ vallen vooral op door
hun patchwork aan fantasierijke

zaalpersoneel aan te pas komen en security. Uiteindelijk
werd de film zelfs stilgelegd tot iedereen de goede zetel te
pakken had. Het leek alsof we weer op school zaten, in een
klas waar het maar niet stil wou worden. Rinkelende en biepende gsm’s vormden de alternatieve soundtrack. Er werd
uitgebreid gebabbeld (bij voorkeur in het Turks en tijdens
een emotionele scène); als er meisjes naar de wc gingen, werden ze begerig nagefloten; en toen op het witte doek twee
kerels een baseballknuppel uit de koffer haalden om gewelddadig af te rekenen met wat tuig, werd er aanmoedigend gejoeld.
We hadden er veel voor gegeven om ook een knuppel uit onze
koffer te kunnen halen.
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FILM The town
De film komt pas woensdag uit, maar nu lopen er al
avant-premières van ‘The town’; van en met Ben
Affleck. En met Rebecca Hall. Over een bankovervaller
die verliefd wordt op de bankdirectrice die hij overviel.
En dat is minder klef dan u denkt.
KLASSIEK Elisabethwedstrijd
Denis Kozhukhin, de jongste laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd, is een echte publiekslieveling.
Vanavond zit hij solo aan de piano in het Conservatorium in Brussel. Op het programma: Haydn, Liszt,
Prokofiev en Moesorgski.
LITERATUUR Aifric Campbell
Haar debuut sloeg onze thrillerrecensent met verstomming. In ‘De schade-expert’ gaat de Ierse Aifric Campbell de psychologische toer op. ‘Een hypnotiserende
studie van een vrouw die zich vastklampt aan de
adolescentie’, schreef ‘The Guardian’.
Iedere dag selecteert de redactie drie pareltjes uit het culturele aanbod.

LaM is een museum op mensenmaat, met onder meer werk van Allan McCollum.

© epa

Filmteam ‘The Hobbit’ zoekt kleine acteurs
Producer Peter Jackson heeft nog geen groen licht voor zijn
Hobbit-tweeluik, maar de casting is al begonnen.
Mannen en vrouwen tussen
123 en 158 centimeter schoven gisteren in Wellington (Nieuw-Zeeland) aan voor een casting van
The Hobbit. De stand-ins moeten
in panoramische opnames de
plaats innemen van acteurs, om
ze kleiner te doen lijken.
Na zijn trilogie The Lord of the
R i ngs kondigde Peter Jackson
aan dat hij zich over The Hobbit
van J.R.R. Tolkien wou buigen.

Maar het peperdure project
schiet niet al te best op. MGM Studios heeft nog geen groen licht
gegeven. Guillermo del Toro gaf
zijn opdracht als regisseur al terug. En er wacht Jackson nog
meer hommeles. Acteursvakbonden hebben opgeroepen om niet
te kandideren voor een rol in The
H obbi t, omdat de filmstudio
MGM de acteurs niet correct zou
behandelen. (gvds)

David Bootsma meet 140 cm.

© afp
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gaten. ‘Het is een soort kantwerk,
een soort Arabische mouch a r abieh waardoor het licht valt’, legt
Gautrand uit.
Ruim vier jaar is er besteed aan de
werkzaamheden in en rond het
voormalige Museum voor Moderne Kunst in Villeneuve d’Asq, net
buiten Lille. Zowel de renovatie,
die dertig miljoen euro kostte, als
het oorspronkelijke museum in
de jaren 1980 kwam er om onderdak te bieden aan een gift. Twee
keer was het de kunst die een huis
zocht.

De nieuwe
blokken liggen
als vingers in het
park
Een eeuw geleden werd Jean Masurel geboren in een vooraanstaande familie in Noord-Frankrijk. Een toekomst in de textiel, in
de voetsporen van zijn voorouders, interesseerde hem niet. De
schone kunsten trokken hem al
als tiener aan. Als schooljongen
nog kocht hij een doek van Fernand Léger. Hij trok ook enige
tijd in bij zijn oom, de kunstverzamelaar Roger Dutilleul.
Na de dood van Dutilleul in 1956
erfde Masurel zijn kunstwerken,
van onder meer Braque, Modigliani en Picasso. Samen
met zijn vrouw Geneviève breidde hij de

collectie gestaag uit met doeken
van Miró, Van Dongen en ‘plaatselijke’ kunstenaars, zoals Eugène Leroy.
In 1979 schonken de Masurels
hun collectie, bestaande uit 216
werken, aan de stad. Hun wens
ging in vervulling: voor de werken werd een museum gebouwd.
Op mensenmaat

In 1983 opende het Museum voor
Moderne Kunst in de voorstad
Villeneuve d’Ascq zijn deuren roodbruine bakstenen middenin
het groen. ‘Dat was het idee van
Jean Masurel. Hij wilde een gebouw zoals het Kröller-Müller
Museum in Nederland, middenin
een park’, vertelt museum-directeur Sophie Levy. ‘Hij wilde een
dialoog tussen binnen en buiten.
En hij wilde de kunst terugbrengen tot menselijke proporties.
Dat was iets heel nieuws in Frankrijk, waar de meeste musea op kathedralen lijken.’
De volgende stap, in 1999, was een
gift van de stichting L’Aracine,
die een ongekende collectie ‘art
brut’ beheert. ‘Het ging om meer
dan 3.500 kunstwerken. En art
brut, ooit nog de ‘kunst van gekken’ werd genoemd, was voor ons
een heel nieuwe discipline’, vertelt Levy. ‘We waren daardoor
verplicht om uit te breiden om deze collectie te kunnen tonen.’
Naast de nieuwe vleugel werden
ook de bestaande ruimtes gemoderniseerd. In januari 2006 gingen de deuren dicht, afgelopen
zaterdag werd het nieuwe museum geopend — met een nieuwe
naam: Lille Métropole Musée
d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut. Maar omdat ze
ook in Lille begrijpen dat niemand die naam uit zijn mond
krijgt, is gekozen voor de hippe
afkorting ‘Lam’.
‘De paradox is dat mensen hier
binnenkomen in een museum dat
ze al kennen, want het oorspronkelijke deel is in essentie niet veranderd’, onderstreept Levy. ‘Tegelijk is er een nieuw museum, met
een nieuwe collectie art brut, en
nieuwe voorzieningen. Alles is nu
bijvoorbeeld in drie talen, ook in
het Nederlands. In de afgelopen
vier jaar hebben we ook nieuwe
aankopen gedaan: een mobiel
van Calder bijvoorbeeld, een
werk van Boltanski. En we hebben nu vijf aparte zalen die gewijd zijn hedendaagse kunst, die
waren er voorheen ook niet.’
Lam, 1 Allée dus Musée, Villeneuve
d’Ascq. Open van di-zon, 10-18 uur.
Entree: 7-10 euro.
- ONLINE
www.musee-lam.fr

Gentse boekenschat digitaal te
raadplegen op Europeana
De onlinebibliotheek van het Europese erfgoed biedt zo’n dertig
miljoen pagina’s uit de Boekentoren aan.
In 2007 raakte bekend dat de
Gentse universiteitsbibliotheek
honderdduizenden boeken zou
digitaliseren en online plaatsen.
De operatie, die volop aan de
gang is, wordt volledig betaald
door Google Books.
Google claimt geen monopolie,
zegt hoofdbibliothecaris Sylvia
Van Peteghem. ‘In Europa zijn we

de eerste wetenschappelijke bibliotheek die de door Google gedigitaliseerde boeken ter beschikking stelt van de portaalsite
Europeana, waar het Europese
erfgoed consulteerbaar is.’
Europeana is een doorgeefluik
van trefwoorden die naar de websites van bibliotheken, musea en
archieven leiden. (gvds)

NIEUWE K3-SHOW GROTE VERKLEEDPARTIJ

Modeontwerpster
Catherine Walker
overleden
Catherine Walker, een ontwerpster die erg in trek was bij
wijlen prinses Diana, is op
65-jarige leeftijd overleden. Zij
leed aan kanker. Catherine
Walker was een Française. Ze
verwierf pas bekendheid toen
ze naar Groot-Brittannië verhuisde. Prinses Diana werd na
haar auto-ongeluk in 1997
begraven in een zwarte jurk,
een ontwerp van Walker. (ap)
FESTIVAL

Tomorrowland
favoriet festival van
StuBru-luisteraar
Luisteraars van Studio Brussel
konden tot zaterdag stemmen
voor hun favoriete Belgische
zomerfestival. Tomorrowland
haalde het, voor Pukkelpop en
Rock Werchter. De zesde editie
van Tomorrowland werd een
recordeditie met 120.000 bezoekers. In november komt een
dvd uit. (red)

Heiner Goebbels leidt
Ruhr Triennale
De Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels
wordt van 2012 tot 2014 intendant van de Ruhr Triennale,
het festival voor podiumkunsten in het Ruhrgebied. Hij
volgt Willy Decker op. Goebbels situeert zijn voorstellingen
graag in industriële ruimtes,
die de favoriete locaties vormen van het Duitse festival. De
eerste intendant van de Ruhr
Triennale was onze landgenoot
Gerard Mortier. (gvds)
INTERNET

Gerommel bij
Wikileaks
De Duitser Daniel Schmitt
stapt op bij de klokkenluiderssite Wikileaks omdat het boegbeeld Julian Assange beschuldigd werd van aanranding. Dat
beweert Schmitt in elk geval
zelf in een interview met Der
S p iegel . Volgens het Twitterkanaal van Wikileaks is hij
geschorst. Wikileaks haalde
deze zomer het wereldnieuws
met de onthulling van Amerikaanse militaire documenten
over de oorlog in Afghanistan.
Assange doet de beschuldigingen af als een complot. Een
andere Wikileaks-medewerker,
Birgitta Jonsdottir, riep hem
op om terug te treden tot de
zaak is opgehelderd. (dod)

Na een kalme zomer trekt de hitmachine K3 zich weer op gang. Er is een
single, in oktober begint de sitcom ‘Hallo K3’ en zaterdag ging in Antwerpen de zaalshow in première. Die is een grote verkleedpartij. Zaterdag
leest u in onze cultuurbijlage een interview met Josje, Karen en Kristel.
© Frank Bahnmuller

T H E WASHIN GTO N P OST VERSUS
T H E H U F FIN GTO N P OST

Journalisten of
parasieten?
Een opgemerkte woordenstrijd tussen twee
boegbeelden van de traditionele en de nieuwe
media, spitst zich toe op de vraag of nieuws
bloemlezen een vorm van journalistiek is.
BRUSSEL Een topman van The
Wash i ngton Post haalde in een
speech vorige week scherp uit
naar ‘aggregators’, websites die
het nieuws van anderen verzamelen en becommentariëren. Leonard Downie Jr., vice-president
en voormalig executive editor van
de Post , pikte er speciaal The H uff i ngton Post (kortweg de H uff )
uit, een van de drukst bezochte
blogs in de VS: ‘Hoewel ze beweren een nieuwe vorm van journalistiek te beoefenen, zijn deze aggregators voornamelijk parasieten die leven van de journalistiek
van anderen.’
Arianna Huffington, oprichter
van The H uff , geeft Downie lik op
stuk op de site van The Gu a rdi a n :
‘Eens te meer hebben sommigen
in de oude media beslist dat de
beste manier om zoniet de journalistiek dan toch zichzelf te redden, is om met de vinger te wijzen
en te schelden’, aldus Huffington.
‘We moeten ermee ophouden te

doen alsof we in een tijdmachine
kunnen stappen en terugkeren
naar een verleden dat niet meer
bestaat en niet meer tot leven kan
worden gewekt.’
Dichter bij huis haalden bloggers
een succesje binnen tegen de traditionele media. Reprocopy, de
organisatie die voor de Vlaamse
kranten hun auteursrechten bewaakt, had eerder dit jaar strenge
principes uitgevaardigd rond het
linken naar nieuwsverhalen vanuit blogs. Een blog zou nog maximaal 150 karakters van een artikel mogen overnemen en de link
zou na dertig dagen moeten verdwijnen. Maar na luid protest en
na een gezamenlijke workshop
tussen bloggers en krantenuitgevers vorige week, werd die richtlijn weer ingetrokken. Zogenoemde deepl i n k i ng (rechtstreeks doorverwijzen van een
blog naar een artikel op een site)
wordt voortaan zelfs aangemoedigd. (dod)

Kunst Lehman Brothers brengt 9 miljoen euro op
Twee jaar na de dramatische neergang van de Amerikaanse
bankreus ging de kunstcollectie onder de hamer.
Het veilinghuis Sotheby’s
klopte af op een eindresultaat van
12,3 miljoen dollar (circa 9,1 miljoen euro). Dat komt overeen met
het vooraf geschatte bedrag, tussen 9 en 12 miljoen dollar.
Van de 147 werken in het aanbod
vonden er 24 geen koper. Dat was
het geval voor een installatie van
de Britse kunstenaar Damien
Hirst, drie turquoise vitrines met
keramiekobjecten. Niemand wou

daarvoor het geschatte bedrag
van 800.000 tot 1,2 miljoen dollar
ophoesten.
Een ongetiteld olieverfschilderij
uit 2001 van de Ethiopische kunstenares Julie Mehretu, goed voor
iets meer dan een miljoen dollar,
haalde de hoogste prijs van de
avond. Ook werken van de Duitse
kunstenaar Gerhard Richter gingen vlot van de hand.
Lehman Brothers had een lange

traditie in het verzamelen van
kunst. De bank steunde belangrijke instellingen zoals het Metropolitan Museum in New York,
waar een vleugel naar Lehman
genoemd is.
Met de verkoop van kunstwerken
proberen de schuldeisers van de
failliete bank nog wat geld in de
kassa te krijgen. De 12 miljoen
dollar van zaterdag zijn daarbij
een druppel op een hete plaat.
Om alle gedupeerden te compenseren is een bedrag van 57,5 miljard dollar nodig. (ap, afp)

