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VOORDRACHT ODYSSEUS 
In het kader van de installatie van kunstenaar 
Giorgos Gripeos in Nieuw Dakota vindt op za-
terdag 14 juli een tien uur durende, door meer dan
tweehonderd mensen uitgevoerde voordracht
van Homerus’ Odysseus plaats, in de eerste En-
gelse vertaling door een vrouw, Emily Wilsons. In
het epos van Homerus stelt de godin Calypso
Odysseus voor een onmogelijke keuze: het ont-
vluchten of accepteren van de dood. De voor-
dracht wordt georganiseerd in samenwerking met
de International Readers of Homer en Elliniko 
Theatro. Het Genetic Choir speelt gedurende de
gehele voordracht live geïmproviseerde vocale en
polyfonische muziek. Alle reizigers op de pont
tussen NDSM en Westerdoksdijk (Pontsteiger)
kunnen de voordacht volgen via een liveverbin-
ding. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen 
en in zijn eigen stijl en taal een passage voor te
dragen. Registratie is nog mogelijk via nieuw -
dakota.com.

PIANO’S IN DE CEL
Vanaf vandaag zijn in de cellen van het voormalige
politiebureau aan de Westerstraat instrumenten
en curiositeiten uit twee eeuwen pianogeschie-
denis tentoongesteld. Met onder andere de
transponeerpiano van Pleyel. Deze tentoonstel-
ling, ‘Het Pianopticum’, is open van vrijdag tot en
met zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur. 

DUURZAAM AFVALFESTIVAL
HetPuur Pampus festival vindt op 7 en 8 juli plaats
op forteiland Pampus. Door middel van markt-
kraampjes vol kunst en duurzame artikelen, tipi’s
waar kinderen workshops kunnen volgenen
sprekers uit het bedrijfsleven kan jong en oud hier
kennis opdoen over duurzaamheid. De exacte in-
vulling van het programma staat nog niet vast.

THEATER IN DEVENTER 
Deventer op stelten, het grootste theaterfestival
in het oosten van Nederland, vindt 6 tot en met 8
juli plaats. Hoogtepunten dit jaar: Olivier Grosse-
têtemet kartonnen torens van 20 meter hoog in
het kader van Deventer 1250 jaar en Theater Ti-
tanickmet de grootschalige openluchtvoorstel-
ling Alice on the Run. deventeropstelten.nl

Paul McCartney op
de bres voor muzikant
AMSTERDAM

Paul McCartney wil dat muzikanten

beter worden betaald voor hun werk.

De ex-Beatle heeft zich geschaard in

een lange rij van artiesten die het Eu-

ropees Parlement oproepen te zor-

gen voor een eerlijke vergoeding.

Het parlement stemt vandaag over

een voorstel dat internetplatforms als

YouTube en Facebook verplicht alle

video’s en muziek die gebruikers

uploaden automatisch te scannen.

Zo’n ‘filter’ moet voorkomen dat au-

teursrechtelijk beschermd materiaal

zonder toestemming online komt te

staan. McCartney is voor. Tegenstan-

ders spreken van een bedreiging van

het vrije internet.

McCartney wijst erop dat muzikan-

ten vaak niet of nauwelijks betaald

worden door de platforms, waardoor

het ‘muzikale ecosysteem’ in gevaar

zou komen. 

Duurzame toekomst
‘Muziek en cultuur vereisen hard

werk van zóveel mensen,’ schrijft de

McCartney in een open brief aan Eu-

roparlementariërs. Hij roept hen op

een ‘duurzame toekomst’ voor mu-

ziekmakers, -fans en digitale muziek-

diensten veilig te stellen. Ruim 1300

artiesten, onder wie Plácido Domin-

go, James Blunt en Udo Lindenberg,

steunen die oproep.

CDA-Europarlementariër Esther de

Lange geeft Sir Paul gelijk. “Het ver-

schil in beloning tussen de platforms

en de artiesten is te groot en de

machtsverdeling vaak niet eerlijk.

Daar moeten we iets aan doen.”

Haar D66-collega Marietje Schaake

is erg kritisch. 

“Dit voorstel zet de deur open voor

een geprivatiseerde Big Brother,

waarbij internetbedrijven vooraf

moeten controleren wat internetge-

bruikers online zetten.’’ 

Bijna 750.000 Europeanen hebben

een petitie tegen het voorstel onder-

tekend.

De Europese toezichthouder voor

gegevensbescherming EDPS waar-

schuwt dat de maatregel het risico

vergroot dat mensen online nog sys-

tematischer worden gemonitord.

Ook James Blunt,
Plácido Domingo en
Udo Lindenberg
steunen de oproep

  het mysterie

Raadselachtige filmpjes
zonder kop of staart

Midden in de jungle – planten, rook –
zit een jonge vrouw voor haar tentje.
Ze leest hardop voor uit Penthesilea

van Heinrich von Kleist als ze vanuit
het niets wordt overmeesterd door
twee wildemannen. Gegil. Haar
jurkje wordt opengescheurd – nog
meer gegil – en een fors mes ver-
dwijnt soepel in haar buik. Een hand
verdwijnt naar binnen. En komt weer
naar buiten met haar hart.
De verwachtingen waren misschien
wat té hooggespannen; voor de ver-
toning van de eindexamenfilms van
de afdeling VAV (voorheen audiovi-
sueel) van de Rietveld Academie in
filmmuseum Eye werden de bezoe-
kers gewaarschuwd dat de special
effects in Vorarephilia van de Brazili-
aanse filmmaker/kunstenaar Ber-
nardo Zanotta heel goed zijn.
Dat valt wel mee. Vorarephilia– over
de erotische wens opgeslokt te
worden door een ander – is een ty-
pisch Rietveld-knutselfilmpje: crea-
tief, maar gemaakt met (te) weinig
geld, niet al te overtuigend geac-
teerd en een tikje pretentieus. Later

wordt er ook nog in close-up een
piemel afgesneden, nadat twee
mooie jongemannen elkaar eerst
met (Duitse) Rilkecitaten om de
oren hebben geslagen. Op de ge-
luidsband klinkt Klaus Nomi’s Cold

Song.

Eenmalig uitstapje
Dertien films, waar door 27 stu-
denten uit alle hoeken van de wereld
aan was gewerkt, werden er vorige
week al vertoond in Eye, als opmaat
naar de eindexamenexpositie in de
Rietveld Academie. Dat is een mooie
traditie, dat de kunstenaarsfilmpjes
ook een keer op een groot scherm in
een echte bioscoop worden ver-
toond. Maar voor de meeste makers
zal het bij een eenmalig uitstapje
blijven; hun werk is veel geschikter
voor de white cube.
Lichting 2018 is van een behoorlijk
niveau. Er zijn vorm- en geluidsexpe-
rimenten en raadselachtige kunste-
naarsfilmpjes zonder kop of staart.
Mathieu Mulder maakte een intrige-
rend filmpje over de laatste minuten

uit het leven van een jongeman die
zijn hand heeft overspeeld. Hij wordt
in een auto naar de plek vervoerd
waar hij zal worden omgebracht.
Met een blauwe plastic zak over zijn
hoofd. Het filmpje is in zijn geheel
gemaakt vanuit zijn perspectief; een
benauwd stuk plastic zak beweegt
nerveus op en neer. Zijn laatste ge-
dachten – het ene moment panie-
kerig, dan weer alledaags – ver-
schijnen als titels in beeld.
De Duitse Alai Botter filmde van
dichtbij een jongeman die met een
kat op zijn schouders door steeds
andere landschappen wandelt. De
Griekse Kleoniki Stanich maakte een
mooi vormgegeven minispeelfilmpje
over een jonge vrouw op zoek naar
contact in een Club Med-achtig
oord. 
Het meest geslaagd is Doei, stomme

trut!, een documentaire die Emma
van den Berg maakte over een jeugd-
vriendin die op het punt staat de
banden met haar bewust alleen-
staande moeder te verbreken.
Scènes uit hun dagelijks leven
worden afgewisseld met geënsce-
neerde toneelstukjes tussen de
schuifdeuren en zeer openhartige in-
terviews. “Mag ik Mical wat vragen,”
vraagt kunstenaar-moeder Ste-
phanie aan de regisseur. “Nu wordt
het een soort psychologenshit ofzo.
Ik heb geen zin om twee uur voor een
soort van vuurpeloton ofzo.”
Jan Pieter Ekker

Als opmaat naar de eindexamenexpositie in de Rietveld Academie

werden in Eye alvast dertien films van studenten vertoond. Een

mooie traditie: kunstenaarsfilms een keertje op groot scherm.


