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Prix Médicis étranger

Tentoonstelling over
negentigjaar KLM

Classic FM organiseert
liveconcerten

Barbra Streisand voor
negende keer op 1

AMSTERDAM - Schrijver Gerbrand
Bakker is voor zijn succesvolle ro
man Boven is het stil genomineerd
voor de prestigieuze Franse Prix
Médicis étranger. Là-haut tout est
calme (Gallimard), zoals de Franse
vertaling luidt, moet het opnemen
tegen boeken van onder anderen
Dave Eggers, Ismaël Kadare, Vladi
mir Makanin, en Joseph ü'Neill.

AMSTELVEEN - In Museum Jan van
der Togt in Amstelveen is een ten
toonstelling geopend over lucht
vaartmaatschappij KLM, die negen
tig jaar bestaat_ Er zijn foto's uit het
historisch archief van de maat
schappij, historische affiches en
beelden van bekende en minder be
kende passagiers uit de geschiede
nis van KLM te zien, (ANP)

NAARDEN Het klassieke radiosta
tion Classic FM begint eind dit jaar
met een reeks liveconcerten. De
radiozender gaat viermaal per jaar
op verschillende locaties in Neder
land concerten organiseren, te be
ginnen met Winter classics in de
Heineken Musk Hall in Amster
dam. In 2010 volgen edities in het
voorjaar, zomer en de herfst. (ANP)

LOS ANGELES Voor de negende
keer in haar lange carrière staat zan
geres Barbra Streisand met een al
bum op nummer 1 in de Amerikaan
se pop charts. Van haar nieuwste al
bum, Love is the answer, gingen vo
rige week 180.000 exemplaren over
de toonbank. Daarmee laat ze Para
more (175.000) en MariahCarey
(168.000) achter zich. (ANPjRTRS)
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'Fascinerend hoe flexibel we zijn'
De Hongaarse
theatermaker Edit Kaldór
gaat samenwerken met
Theater Frascati. Ter
introductie geeft ze een
reprise van Point biank: een
toneelstuk met een
documentair randje,
gebaseerd op duizenden
voyeur:istische foto's. 'Ik
vind gewone mensen veel
boeiender dan acteurs!
.DANIËL BERTINA
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ensen kijken is
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Mheelleuk," zegt
Edit
Kaldor.
Haar studio in
• .
een zijstraat van
de Wibautstraat kan helemaal wor
den geblindeerd, Om in het donker
te kunnen experimenteren met vi
deoprojectie. Het liefst zou ze alle
ramenopen doen om naar buiten te
kunnen staren. "Dat vond ik ookzo
bijzonder aan Amsterdam, toen ik
hier voor heteerst kwam: bijna nie
mand heeft de gordijnen dicht. Je
kunt overal naar binnen kijken."
Theatermaker Edit Kaldor (Boeda
pest, 1970) maakt in haar voorstel
lingen veel gebruik van geprojec
teerde computerbeelden, video
fragmenten en fotoanimaties,die
een voyeuristische sfeer scheppen.
Morgen en zaterdag staat zij samen
met speler Nada Gambier in Theater
Frascati, met de veelgeprezen voor
stelling Point blank (2007). Deze re-
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prise vormt het begin van een verde
re samenwerking met Frascati.
Point blank is een bijzondere, ,En
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gels gesproken voorstelling, die het
midden houdt tussen een docu
mentaire, een lezing, een beelden
de kunstperformance en eén· to
neelstuk. Of zoals Kaldor om
schrijft: een theatrale performance
met een documentair randje.
De makers spelen met de verwach
tingen van de toeschouwers. Wat is
er echt? Een vergelijkbare strategie
wordt toegepast door performance
kunstenaars als Miranda July, of de
Libanese theatermaker Rabih
Mroué met zijn lecture performan
ces, eind oktober ook in Frascati te
zien.
In Point blank maakt het publiek
kennis met de negentienjarige Na
da: een verlegen jonge vrouw die
met zichzelf in de knoop zit. In de
voorstelling wil ze onderzoeken wat
voor haar de beste manier van leven
is. Daarvoor gebruikt ze duizenden
foto's van mensen, die ze tijdens
een wereldreis op grote afstand met
een telelens heeft gemaakt.
"Gewone mensen zijn veel boeien
der dan acteurs," zegt Kaldor grijn
zend. "Veel theatermensen hebben
vaak nogal een beperkt leven, en
dat kan je zien." .
Aan de hand van al de beelden,
die door Kaldor met een laptop op
twee grote schermen worden gepro
jecteerd, probeert Nada een passen-

de strategie voor het leven te vin
den. Ze probeert haar besluiteloos
heid te overwinnen.
Edit Kaldor studeerde Engelse lite
ratuur en drama aan de Columbia
Universityin NewYorken werkte ja
ren als dramaturg en videokunste
naar voor het Bquat/LoveTheatre
van de Hongaarse theatervernieu
wer Peter Halász (1944-2006). In
Amsterdam volgde ze de DasArts

Theatermaakster
Edit Kaldor geeft
reprise van 'Point blank'
masteropleiding theater aan de Am
sterdamse Hogeschool voor de Kun
sten.
Sinds 19.93 - het begin van haar
samenwerking met Halász ~ werkt
Kaldor zeer internationaal, en ging
met verschiUende voorstellingen op
wereldtournee. Zo is Point blankeen
coproductie door kunstorganisaties
uit vijf landen. De voorstelling was
al te zien in tien landen, waaronder
Italië, Noorwegen, Servië en de Ver
enigde Staten.
"Ons leven bestaat in toenemende
mate uit virtuele contacten, en dat
wordt steeds meer geaccepteerd en

normaal," zegt Kaldor. De technolo"
gie die ze in haar voorstellingen ge
bruil<.t, is bedoeld als metafoor en
als hulpmiddel om de gedachte-~l I
gang van de personages zichtbaar
te maken. "Ik ben totaal niet geïnte
resseerd in de popcultuuruitingen
van technologie, zoals Facebook of
Twitter."
Is Point blank een· kritiek op de
schaduwkanten van de technologi
sche vooruitgang?
"Die vooruitgang is een gegeven.
Ik vel er geen oordeel over," zegt
Kaldor nuchter. "Het toont ook aan
hoe flexibel mensen kunnen zijn,
hoe snelze veranderingen in hun le
ven kunnen opnemen. Dat vind ik
fascinerend."
"Wat ik wel heel vreemd vind aan
technologie zoals internet, is het ex
hibitionisme en voyeurisme dat het
in mensen naar boven brengt. Zodra
jeiemand ontmoet, google je die per
soon. De privégrenzen zijn we aan
het verliezen. Maar Nederlanders
hebben met hun doorzonwoningen
zonder gordijnen die grens af lang
geleden overschreden."
Theater is volgens Edit Kaldor
extra bijzonder in deze tijd, omdat
het zich in het hier en nu afspeelt, in
net directe contact tussen podium
en de zaal. "Het theater is een goe
de, fij~e plaats om na te denken."

