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DE VOLKSKRANT

STERRENPARADE
EEN WEEK VOL CULTUUR WAAR DE RECENSENTEN ENTHOUSIAST OVER WAREN
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ThEATEr
SAMURAI
ro Theater. Tekst: Dea Loher. regie
Yahya Gaier. Spel: Yahya Gaier en Jack
Wouterse. ro Theater, rotterdam t/m
8/6, 13 t/m 22/6 op Oerol; rotheater.nl

JJJJJ

Waarom de voorstelling Samurai heet,
gaan we hier nog even niet onthullen,
maar de aanleiding daarvoor is een erg
grappige. Geestig is deze lunchvoorstelling van het ro sowieso heel vaak, maar er
zitten ook genoeg beklemmende momentjes in, gepaard aan enig stof tot nadenken. Jack Wouterse speelt een perfectionistische, faalangstige portier (of acteur?), Yahya Gaier regisseert, maar staat
ook op de scène, klaar om die grote gekke
kerel bij te staan in zijn worstelingen met
het bestaan. De tekst is van de onvolprezen Dea Loher, goede bekende bij het ro.
Leuk dus, met lunch (voorafgaand, in het
theater), of, op zondagen en hemelvaart,
dansant erna. Gaat ook naar Oerol.
Karin Veraart
AD ‘Jack Wouterse sluit het seizoen
knallend af.’

De favorieten van de Volkskrantredactie:
geestige voorstellingen, voorbeeldige boeken,
ideale tentoonstellingen en een sublieme
muzikale stamboom.
!
Telegraaf ‘De lunchvoorstelling Samurai
begint komisch, maar langzamerhand
groeit het onbehagen.’
MODE
BiRDS OF PARADISE
ModeMuseum (MoMu), Antwerpen,
t/m 24/8. momu.be

JJJJJ

Birds of Paradise is de ideale tentoonstelling om bij weg te dromen. In het ModeMuseum (MoMu) in Antwerpen staan
prachtige stukken opgesteld, zoals een
lange witte jas van zwanendons uit de
nalatenschap van Marlene Dietrich waarvoor de donsveren van driehonderd zwanen zijn gebruikt en een spectaculaire
jurk van Thierry Mugler met op de rug
een enorme vlinder van veren.
Birds of Paradise is het ultieme bewijs dat
een simpel uitgangspunt – veren in de
mode – geen saaie tentoonstelling hoeft
op te leveren.
Bregje Lampe
NRC Handelsblad JJJJJ ‘Er is in Antwerpen een hoop indrukwekkend modedrama te zien.’

FICTIE
1 Jan Weiler
Das Pubertier; Kindler (1)
Komische blik op het verschijnsel puber.
2 Donna Tartt
Der Distelﬁnk, Goldmann (7)
‘Ein Wunder der Literatur’: The Goldﬁnch in het Duits.
de Volkskrant 24/05/2014, bladzijden 94 & 95
Jonasson
3 Jonas
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating
van
de uitgever via de Volkskrant
Die Analphabetin, die rechnen konnte; Carl’s (5)
!"#$%&&''&()*+','-.%'/($(&0$((0'123','/41525'/$.&&%6&'
Origineel in het Zweeds: Analfabeten som kunde räkna.
'

4 Martin Walker

LEGENDA

FICTIE
GAEA SCHOETERS
De kunst van het vallen
De Bezige Bij Antwerpen, € 19,99

JJJJJ

Een ideeënroman in de beste zin van het
woord, in de geest van Milan Kundera: een
ingenieus bouwwerk van een roman, bol
van de ideeën over toeval, tijd en muziek.
Persis Bekkering
De Morgen ‘Dit had een voortreﬀelijke
roman kunnen zijn, maar nu is Schoeters
toch vooral de regisseur van haar eigen
mislukking.’
De Tijd ‘Voor haar literaire durf en branie
verdient Schoeters alle respect.’
ThEATEr
RAMKOERS
Muziektheatergroep BOT, regie Vincent
de rooij. T/m 21/8. botspeeltramkoers.nl

JJJJJ

BOT maakt machines uit afvalmateriaal.
Die machines maken geluiden, en met die
geluiden maakt muziektheatergroep BOT
liedjes. De ene keer rauw en beukend, de
andere keer weerbaar en klein. Met alle

CPNB-TOP 10
1 Herman Koch

Geachte heer M.; Anthos (2)
Afrekening met de ijdele schrijver M(ulisch).
2 Nicci French
Donderdagskinderen; Anthos (6)
Vierde deel in de thrillerserie over Frieda Klein.
3 Ilja Leonard Pfeijﬀer
La Superba; De Arbeiderspers (1)
Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2014.

4 Esther Verhoef

macht slaat en draait het viertal ritmes en
melodieën uit mechanisch aangestuurde
regentonnen, afvoerbuizen, ﬁetspompen
en oud speelgoed. hun voorstelling Ramkoers is tegelijk een intens miniconcert en
een tentoonstelling van hun rammelend
instrumentarium.
Vincent Kouters
Theaterkrant JJJJJ ‘Poëtisch artillerievuurwerk in oude brandweerkazerne.’
FILM
SACRO GRA

JJJJJ

‘Omdat dit een ﬁlm vol poëtische kracht
is.’ Zo motiveerde juryvoorzitter Bernardo
Bertolucci zijn keuze voor Sacro GRA, de
eerste documentaire die ooit is bekroond
met een Gouden Leeuw. Filmmaker Gianfranco rosi, met Italiaans en Amerikaans
paspoort, ﬁlmde twee jaar lang op en om
de snelweg van rome. Gewone romeinen
bestaan niet, leren we van zijn mozaïekportret. Elk van nabij beschouwd leven
blijkt tragisch, of tragikomisch.
Bor Beekman
Trouw JJJJJ ‘Dit armere Rome is

STEFAN VERWEY

wat meer Pasolini maar toch ook nog
even Felliniaans als het Rome van La
Grande Bellezza, zij het door Rosi abstracter en minder muzikaal vormgegeven.’
Het Parool JJJJJ ‘Mooie, eigenzinnige documentaire over de ringweg van
Rome, waar mensen ver van La grande
bellezza van het centrum wonen.’
NRC JJJJJ ‘Een quasi-nonchalante,
associatieve documentaire.’
Muziek
ENSEMBLE AURORA
ensemble Aurora. On the shoulders of
giants (Palestrina, Frescobaldi, Di Lasso,
Castello, Rosenmöller, Corelli, Bach en
Mozart). Arcana
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‘Op schouders van reuzen’ heet de jongste cd van het ditmaal als strijkkwartet
opererende ensemble Aurora, maar ‘Waar
Mozart de mosterd haalde’ was ook geen
slechte titel geweest. in een soort muzikale stamboom werpt het viertal licht op
de kunst van het contrapunt, het vervlechten van muzikale lijnen tot een harmonieus geheel. Dat vereist kennis van de
regels, maar ook inspiratie. Mozart en zijn
voorgangers bezaten beide in hoge mate,
en Aurora brengt hun werk subliem tot
klinken.
Frits van der Waa
NON-FiCTie
THOMAS PIKETTY
Capital in the Twenty-First Century

Boeken

Dans

Tentoonstelling

Theater

Muziek

Fotograﬁe

Belknap Press/Harvard univ
ca. € 40,-
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Piketty leverde met Capital e
dige bijdrage aan het debat o
aal-economische wereldorde
deling over de ongelijkheid a
kenmerk van elke kapitalistis
mie, wordt niet alleen door d
de hemel in geprezen, ook de
kaanse Nobelprijswinnaars P
en Robert Solow prijzen zijn
wende inzichten. Het boek ve
mend najaar in Nederlandse
de Bezige Bij.
Hans Wansink
New York Times ‘Meesterlijk
van waar we staan en waar w
weg zijn.’

NON-FiCTie
BRAM MELLINK
Worden zoals wij – Onderwi
komst van de geïndividualise
leving sinds 1945.
Wereldbibliotheek, € 34,95
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De afbraak van de verzuiling
pas in de jaren zestig, maar o
na de Tweede Wereldoorlog
Mellink in een boek dat welis
makkelijk wegleest en waarin
niet worden geschuwd, maar
tuigt van een scherpe visie. H
ruimdenkende samenleving
voor; en het is geen fraai gez
Marcel Hulspas

De vooruitblik-tip van de we
Een concert van Prince is altijd
spannend. 77789"#$%&&8:%','(&;6<9"#$%&&8:%'
Wat gaat de grote
kleine man doen? Drie uur funken, en eindeloos jammen met

