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‘U bent zo knap
dat ik niet meer uit
mijn woorden kom’

‘Dit geeft me het
gevoel dat ik een
stuk vlees ben’

Gwyneth Paltrow ontmoet
Barack Obama bij benefiet in LA

Jennifer Lawrence blijft boos
over haar gestolen naaktfoto’s

Mijnwerkers in films
Werken in kolenmijnen is zowel symbolisch voor het industriële kapitalisme,
als gevaarlijk, en dus dramatisch. Geknipt voor film dus.

Zaterdag 25 oktober
BRAINWASH FESTIVAL
Festival op en rondom De Nes
in Amsterdam. Met literatuur,
filosofie, film, comedy, theater,
wetenschap en muziek.
V.a. 13.00 uur | Entree €37,50

Zondag 26 oktober
NRC INTERVIEW
Wetenschapsredacteur
Lucas Brouwers in gesprek met
Duitse auteur Giulia Enders
over haar boek De mooie
voedselmachine.
14.30 uur | Entree €5,Maandag 27 oktober
NRC INTERVIEW
Arnon Grunberg in gesprek
met schrijver Mark Schaevers
over diens nieuwe boek
Orgelman. Acteur Tom Jansen
leest voor.
20.15 uur | Entree €5,Zaterdag 1 november
NRC JAZZ: FOLKERT
OOSTERBEEK KWARTET
Op informele wijze presenteren
jonge, talentvolle musici
zich aan het publiek. I.s.m.
Conservatorium van Amsterdam.
16.00 uur | Gratis entree
Zaterdag 8 november
WORKSHOP:
SPEAK TO INSPIRE
Leer van speechschrijver
Huib Hudig een inspirerende
speech schrijven en deze met
verve voordragen.
13.00 uur | Entree €65,Zaterdag 15 november
NRC JAZZ: WARNING!
NEVERMIND FEAT.
THE RURAL JUROR
Op informele wijze presenteren
jonge, talentvolle musici
zich aan het publiek. I.s.m.
Conservatorium van Amsterdam.
16.00 uur | Gratis entree

Salt of the Earth
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Herbert J. Biberman , 1954
Indertijd verboden in de VS
wegens vermeende communistische sympathieën.
Neorealistisch drama behandelt staking tegen de
Empire Zinc Company in
New-Mexico. Daadwerkelijke mijnwerkers en hun
familieleden spelen zichzelf.
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Barbara Kopple, 1976
Oscar-winnende docu laat
licht schijnen op lange mijnwerkersstaking in Kentucky. Kopple verbleef jaren bij
de families van de stakers,
en legt nadruk op rol van
vrouwen bij hooghouden
van het moreel van de stakers, en afdwingen van discipline.
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Claude Berri, 1993
Prestigieuze, maar niet heel
pakkende verfilming van de
beroemde mijnwerkersroman van Émile Zola. Indertijd de duurste Franse filmproductie ooit. Grimmig
verhaal van mijnwerkersstaking in Noord-Frankrijk
in jaren zestig van de 19de
eeuw.

Harlan County U.S.A.

Germinal

Brassed Off

4

Mark Herman, 1996
Tien jaar nadat de mijnwerkersstakingen in Groot-Brittannië op een fiasco waren
uitgelopen, heersen werkloosheid en apathie in
Grimley. Blaaskapel onder
leiding van Ewan McGregor
probeert letterlijk nieuw leven te blazen in gemeenschap.

Billy Elliot

Informatie en
kaartverkoop

Goede koop? Kunstconsultant
Johan Bosch van Rosenthal: „Een
mooie, rijk versierd Nederlands
meubel. Voor 8.000 dollar plus
opgeld een mooie koop – voor
Amerikanen. Een Nederlandse
koper moet voor vervoer en verzekering zeker 3.000 dollar betalen. Plus 6 procent invoerrechten.
Dan is deze tafel opeens niet
meer zo goedkoop.”

De kompel is een noeste filmheld

Vrijdag 24 oktober
NRC RONDLEIDING
De Gebouwengids geeft een
rondleiding door het NRC-pand
aan het Rokin.
11.00 uur | Entree €15,-

Zondag 26 oktober
NRC KLASSIEK: FRAUKJE
RAMONA WEISHAUPT
Op informele wijze presenteren
jonge, talentvolle musici
zich aan het publiek. I.s.m.
Conservatorium van Amsterdam.
12.00 uur | Gratis entree

Kun st
markt

Bijzonderheid Door de smaakverandering (antiek is al jaren
weinig en vogue) doet het in 1940
opgerichte Kentshire alle meubels weg en richt het bedrijf zich
meer op de verkoop van juwelen.
Om het aanbod bij Sotheby’s extra aantrekkelijk te maken worden
de meeste van de 453 kavels zonder limiet aangeboden. Dat geldt
ook voor deze tafel.
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Stephen Daldry, 2000
Arbeiderszoon wil niets liever dan dansen, tot onbegrip van zijn directe omgeving, en tegen de achtergrond van de Britse mijnwerkersstaking. Verrukkelijke tranentrekker, die later is omgewerkt tot eveneens zeer succesvolle musical.

nrcrestaurantcafe.nl
Peter de Bruijn

OLIVIER MIDDENDORP

Zaterdag 18 oktober
NRC JAZZ: SIETSKE ROSKAM
ABBING & BAND
Op informele wijze presenteren
jonge, talentvolle musici
zich aan het publiek. I.s.m.
Conservatorium van Amsterdam.
17.00 uur | Gratis entree

Wat neoklassieke Hollandse tafel uit 1780, van satijnen ebbenhout en brons. Op
18 okt. te koop bij Sotheby’s
in New York op een veiling
van de inboedel van Kentshire, een Amerikaanse antiquair. Richtprijs: 8.00012.000 dollar (6.345- 9.500
euro). Online catalogus: sothebys.com

Een bezoeker gisterochtend in het Rijksmuseum brengt op de rechterfoto Tip 6 van Johan Idema praktijk.

Museumbezoek kan stuk gezelliger (en beter)
Interview
Johan Idema
Een museum bezoeken is
ook een kunst. Johan Idema
schreef een boek over hoe
het moet.
Door onze redacteur
Daan van Lent
usea zijn erg gefocust op hun
bezoekcijfers, maar die zeggen eigenlijk maar weinig of
die bezoekers wel iets wijzer
zijn geworden. Adviseur Johan Idema ergert zich al langer aan de vanzelfsprekendheid van de steriele white cubes waarin
musea kunstwerken tonen, die eigenlijk
aan veel mensen voorbijgaan.
Hij hield al een kunstshow in het theater, met de kunstwerken op het podium.
Hij organiseerde een tentoonstelling waar

M

bezoekers op een loopband of in een luie
stoel met muziek of een vertelstem op
naar een kunstwerk konden kijken. En nu
heeft hij een Engelstalig boekje uitgebracht, How To Visit an Art Museum (BIS
Publishers), om de museumbezoeker uit te
dagen meer uit zijn museumbezoek te halen. „Kijk hoe mensen zich in een museum
gedragen. Ze lopen zoekend rond, praten
met anderen over hele andere dingen dan
de kunstwerken of spelen met hun
smartphone. Gemiddeld kijken ze niet langer dan 9 seconden naar een kunstwerk,
blijkt uit onderzoeken. Dat is toch zonde?”, zegt hij.
Bovendien zij er ook grote groepen mensen die geen musea bezoeken, stelt Idema.
„We hebben het wel over talentontwikkeling van kunstenaars, maar waarom niet
over talentontwikkeling van publiek? Velen zien museumbezoek als een gezellig
dagje uit. Maar kunstwerken kunnen meer
bieden: troost, energie, inspiratie, nieuwe
ideeën. En ja, kunst kan ook shockeren.
Een kunstenaar denkt goed na waarom hij

M U S E U M B E ZO E K

Zeven gouden tips van Johan Idema
om meer van kunst te genieten
1. Praat in musea. Met de
suppoost, met andere bezoekers, met de staf. En
durf vooral vragen te stellen, het zorgt voor andere
inzichten.

4. Filter de bordjesteksten op kunsthistorische
prietpraat (‘artspeak’).
5. Bekijk het publiek en
niet alleen de kunstwerken.

2. Neem je kind mee als
kunstcriticus.
Die heeft nog de onbevangenheid om naar
kunst te kijken die volwassenen al snel missen.

6. Luister naar muziek op
smartphone of mp3-speler om in de juiste stemming bij de kunstwerken
te komen.

3. Vind je eigen meesterwerk. En ga niet automatisch af op wat het museum als zijn meesterwerken
bestempelt.

7. Voorkom museumbenen. Neem rustpauzes om
bij te komen van het slenteren en het bekijken van
de kunst.

dat doet. Dat moet je als kijker willen doorgronden en je moet erover durven praten.
Musea kunnen daarbij meer helpen.”
Vooral omdat er nog taboes heersen om
toe te geven dat je een kunstwerk niet begrijpt of om vragen te stellen. „Niet iedereen is kunsthistorisch goed onderlegd. Het
zou goed zijn als bezoekers onderling het
gesprek aangaan. Maar ook dat ze minder
ingewikkelde of meer verhalende uitleg
verlangen. En meer comfort. Waarom zou
je geen kopje koffie mogen drinken in een
comfortabele fauteuil in de museumzaal.
Ik sta thuis toch ook niet anderhalf uur
voor de televisie? De museumetiquette
zouden moeten veranderen.”
Moeten bezoekers meer eisen stellen?
„Ja, in winkels gedragen we ons heel anders. Daar hebben we wel een ‘Niet goed,
geld terug’-mentaliteit. Waarom doen we
dat in musea niet? Je zal nooit elk kunstwerk mooi vinden. Maar als er niet minimaal één of twee zijn die je geraakt hebben, zou je dan niet je geld terug moeten
eisen, als mondige consument?”

