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nes, White Lies, White Denim, en
zelfs een overtreffende trap in The
Whitest Boy Alive, uit Zweden.

Zweden heeft een naam hoog te
houden als het gaat om lange
groepsnamen. I’m From Barcelo-
na, uit Jönköping, noemde zich
naar hun eigen liedje We ’re From
B arcelona, dat weer een eerbetoon

Band Name Book van Noel Hudson
staan zo’n 30 bandnamen met
‘b l a ck ’. Dat heeft volgens Hudson
niets met huidskleur te maken,
maar staat zwart voor underdog
en authenticiteit.

Al zijn ze nog in de minderheid,
tegenhanger ‘wit’ is in opmars.
Denk aan White Stripes, White Li-

Barbara Stok
tekent strip over
Vincent van Gogh
Door onze kunstredactie
Rotterdam, 26 aug. Te k e n a r e s
Barbara Stok gaat een stripbiogra-
fie van Vincent van Gogh tekenen.
De winnares van de Stripschap-
prijs 2009 heeft daartoe opdracht
gekregen van het Van Gogh Muse-
um en de intendant strips van het
Fonds Beeldende Kunst, Vormge-
ving en Bouwkunst (BKVB). De
Groningse tekenares zal aan de
hand van personen en gebeurte-
nissen van de schilder zijn levens-
verhaal navertellen. Eerdere boe-
ken die Stok publiceerde hebben
betrekking op haar eigen leven, ze
schreef en tekende haar eigen au-
tobiografie. Vanaf 29 augustus te-
kent Stok tevens een stripcolumn
in NRC Weekblad.

Remake van film
Yellow Submarine
Los Angeles, 26 aug. Disney
studio’s en regisseur Robert Ze-
meckis (o.a.Back to the Future, Fo r -
rest Gump) zijn in onderhandeling
over een remake van de ‘groovy’
tekenfilm Yellow Submarine.Het
origineel werd in 1968 uitge-
bracht en die gebaseerd is op de
muziek van The Beatles. De on-
derhandelingen betreffen onder
meer de rechten voor het gebruik
van zestien Beatles-nummers. De
bedoeling is dat Zemeckis een
3D-versie van de film maakt. De
remake zou tijdens de olympische
zomerspelen in Londen in 2012 in
première moeten gaan. (AFP)

Notekrakers in
Paradiso uitgereikt
Door onze kunstredactie
Rotterdam, 26 aug. Actrice
Carice van Houten en zangeres Il-
se de Lange hebben maandag-
avond in Paradiso de Gouden No-
tekrakers 2009 voor respectieve-
lijk toneel en muziek ontvangen.
De Gouden Notekraker, die dit
jaar 35 jaar bestaat, is de prijs van
collega’s voor collega’s uit het vak.
De 10.000 aangeslotenen bij de
Stichting Naburige Rechtenorga-
nisatie voor Musici en Acteurs
konden stemmen iop de website
w w w . g o u d e n n o t e k r a k e r. n l .

Kleurrijke vrouwenfiguren op blinde muren
Festival Reflexo on Urban Art, t/m
augustus of najaar in Rotterdam.
Inl en route: www.ruafestival.org
vvvVV

Door Sandra Smets
Woedend en verbijsterd – zo kijkt
een bewoner naar de hoogwerker
die voor zijn pand staat. Bovenin
deze hoogwerker is de Braziliaan-
se kunstenaar Ramon Martins aan
het werk. Met spuitbussen schil-
dert hij een metershoge vrouwen-
figuur met wapperende haren op
de gevel. In haar armen draagt ze
een beertje. De bewoner van het
gebouw houdt een gsm aan zijn
oor en hapt naar adem. Het tele-
foontje zal hem niet helpen. Vaak
is graffiti illegaal, dit keer zijn alle
vergunningen geregeld. Met goed-
keuring en steun van verschillen-
de overheidsdiensten beschilde-
ren negen Braziliaanse kunste-
naars deze zomer tien muren in
het centrum van Rotterdam.

De kunstenaars zijn overgevlo-

gen op initiatief van Stichting Ca-
ramundo, die doorgaans culturele
projecten in Braziliaanse krotten-
wijken organiseert. Nu de Rotter-
damse musea deze zomer in het te-
ken van Brazilië staan, wilde Cara-
mundo laten zien dat veel Brazili-
aanse kunst zich juist buiten de
museummuren afspeelt, op straat.
Het leidt tot een kunstroute die of-
ficieel tot eind augustus duurt,
maar waarschijnlijk nog wat
maanden daarna te zien is. Als de
huiseigenaren geen roet in het
eten gooien natuurlijk.

Op blinde muren, vaak de kopse
kant van een kantoor of galerijflat,
toveren de schilders grote vrouw-
figuren tevoorschijn en fantasie-
dieren vol snavels en poten. Soms
in zwart-wit, dan weer in knal-
paars en knalgroen, vaak ook in
goud- en bronstinten. Het is geva-
rieerder dan de vaak zo herkenba-
re Nederlandse graffiti die artis-
tiek gezien gestagneerd is – dezelf-
de felle kleuren, ronde stileringen,

letters en zwarte contouren als in
de jaren tachtig.

De variatie ontstaat doordat de
Brazilianen meer stijlen combine-
ren, die een kunsthistorisch feest
van herkenning opleveren. Ze cite-
ren Gustav Klimt, Picasso en graf-
fiti-meester Keith Haring in wer-
velende composities waar ook Ja-
panse tamagotchi’s en fantasy-we-
zens opduiken. De decoratieve
sierlijkheid die zo ontstaat, is in
Nederland al zo lang in tweede-
rangs kunst te zien, dat de fijne
scheidslijn tussen kunst en kitsch
met zevenmijlslaarzen overschre-
den wordt. Niet altijd. De abstrac-
te computerstad die Gais schilder-
de, is wel dynamisch en oorspron-
kelijk en ook Speto’s Picasso-achti-
ge meisje is een genot om naar te
k ij k e n .

Maar de oosterse draken van
Yusk, Dalata en Ramon Martins in
het Hilton Hotel doen denken aan
de versieringen van het soort af-
haalrestaurants die het niet van

hun ambiance moeten hebben.
Vooral de glanzend surrealistische
bijdragen van Dalata doen soms
pijn aan je ogen. Maar daarover
kun je van mening verschillen.
Smaak en schoonheidsbeleving
zijn altijd subjectieve begrippen
en al helemaal bij cultuurgebon-
den projecten als deze.

Kitsch of kunst, in elk geval heb-
ben de kunstwerken een zekere
monumentaliteit. De schilders
hebben zich vakkundig uitgeleefd
in formaat en detail. Groot, breed
en spetterend verhouden de mees-
te schilderingen zich moeiteloos
tot de enorme schaal van de gebou-
wen. In Nederland zullen weinig
kunstenaars ze dat nadoen, in een
betonhel als São Paulo is dit ver-
mogen waarschijnlijk een nood-
zaak.

De organisatie van dit muur-
schilderfestival gaat er prat op dat
al deze graffiti legaal is. Toch be-
staat juist in Rotterdam legale en
illegale graffiti al heel lang naast

elkaar. Dertig jaar geleden kwa-
men Chileense schilderbrigades,
politieke vluchtelingen, naar Rot-
terdam. Ze werden verwelkomd
door lokale kunstenaars die von-
den dat schilderkunst thuishoor-
de op straat, tussen de mensen.
Een hausse aan kleurrijke buiten-
kunst – veelal legaal – was het ge-
volg. De Chilenen schilderden vu-
rig politieke thema’s, wat een ver-
schil is met de Brazilianen die met
hun ongecompliceerde voorstel-
lingen de stad willen opvrolijken.
Al kun je ook zo’n motivatie poli-
tiek noemen, ontstaan vanuit een
maatschappelijke betrokkenheid
en de wil iets in de wereld te veran-
deren. In hun eigen land maken de
Brazilianen in sloppenwijken
kunst voor de armen, als sociaal
bindmiddel, tegen de ‘verelen-
dung’ van het stadsleven.

Door deze motivatie zijn de Bra-
zilianen wel te vergelijken met Ne-
derlandse graffitispuiters die rea-
geren tegen hun grijze woonom-

geving of met Nederlandse buurt-
werkers die doelgroepen samen
buiten laten schilderen voor socia-
le cohesie. Ook zulke buurtkunst
is esthetisch moeilijk te beoorde-
len: het gaat om de samenwer-
king, het proces, niet om het plaat-
je an sich. Eén zo’n kleurrijk pa-
neel, met bloemen geschilderd
door kinderen, prijkt tegen de ge-
vel naast de eerste muurschilde-
ring van de Caramundo-route.

Al dit soort graffiti en buurtpro-
jecten – legaal en illegaal – vind je
vanzelf als je om je heen speurend
de Caramundo-stadskaart volgt, al
zijn ze geen onderdeel van dit pro-
ject. Samen vormen ze een kleur-
rijke stad.

Alle nieuwe kunststromingen
van de vorige eeuw ten spijt, is op
straat de aloude schilderkunst nog
altijd het beste middel om de
grauwheid te bestrijden. Dat heb-
ben de Brazilianen, wier vrolijke
werk met zichtbaar plezier ge-
maakt is, goed gezien.

Buitenkunst Negen Braziliaanse kunstenaars vrolijken Rotterdam op met legale graffiti

U t r e ch t
krijgt een
nieuw
orkest
Door onze kunstredactie
UTRECHT, 26 AUG. Utrecht krijgt
na bijna vijfentwintig jaar na de
opheffing van het Utrechts Symfo-
nie Orkest een nieuw orkest van 42
professionele freelancemusici on-
der leiding van de violist Johannes
L e e r t o u w e r.

De Nieuwe Philharmonie werkt
met losse projecten en geeft in ok-
tober de eerste drie concerten in
Amersfoort en Utrecht. Daaronder
zijn een educatief concert en een
optreden in de tijdelijke zaal Vre-
denburg Leidsche Rijn met mu-
ziek van Stravinsky (Pulcinella) en
Ravel (Ma Mère l’Oye). De strijkers
spelen op ‘authentieke’ darmsna-
ren, concertmeesters zijn de violis-
ten Vera Beths en Peter Brunt.

Het orkest van initiatiefnemer
en zakelijk leider Bart van Meijl
wordt gesteund door het SNS
Fonds en het K.F. Hein Fonds. De
provincie en de gemeente Utrecht
geven vooralsnog elk 10.000 euro.

De Nieuwe Philharmonie
Utrecht speelt twee tot drie con-
certseries per jaar, vooral in
Utrecht en omliggende steden.
Voor elk project zal apart subsidie
moeten worden aangevraagd.
Over het budget van het nieuwe
orkest wil Van Meijl niets kwijt.
„Anders zien anderen hoe goed-
koop wij kunnen werken door
scherp onderhandelen.”

Utrechtse concertbezoekers
kunnen voortaan gratis met de bus
naar Vredenburg Leidsche Rijn en
Vredenburg Leeuwenbergh, de tij-
delijke accommodaties tijdens de
bouw van het nieuwe Muziekpa-
leis. Op vertoon van het entreebe-
wijs kunnen bezoekers twee uur
voor en twee uur na het concert ge-
bruikmaken van GVU bussen. Het
Muziekpaleis op het plein Vreden-
burg moet in 2012 af zijn.

Stotijn op
dreef in
horrorlied
Klassiek Christianne Stotijn, mez-
zosopraan, en Joseph Breinl, pia-
no. Gehoor: 25/8 Kleine Zaal Con-
certgebouw Amsterdam. Herh.
o.a. 2/11 Musis Sacrum Arnhem.
vvvvV

Door Kasper Jansen
Een Mahler-wereldpremière, gis-
teravond tijdens de Robeco Zo-
merconcerten, gezongen door
Christianne Stotijn. De in Mahler
gespecialiseerde mezzosopraan en
haar pianist Joseph Breinl lieten
componist Fredrik Schwenk ne-
gen gedichten van Gustav Mahler
op muziek zetten onder de titel Die
rote Blume.

In feite gaat het om de tekst van
Das klagende Lied, door de 20-jarige
Mahler in 1880 voltooid. In het
grootse driedelig werk voor or-
kest, koor en solisten lag volgens
Pierre Boulez alles wat Mahler la-
ter zou componeren al besloten.

Schwenk komt in Die rote Blume
met een sterk gereduceerde versie
van Das klagende Lied . Daar sche-
mert niettemin Mahlers muziek
nog duidelijk doorheen. Het is als
een scherp gelijnde ets naar een
kleurig schilderij. De breed uitge-
meten romantische ballade over
twee broers die een rode bloem
zoeken om een koningin te mogen
trouwen – de een vermoordt de an-
der – is een door Stotijn en Breinl
in soms ademloos tempo en met
veel dramatiek verteld horrorver-
haal.

Die rote Blume was zo het hoogte-
punt van een fantastisch gepro-
grammeerd recital met dromen,
angstdromen en de voortdurende
dreiging van de dood: liederen van
Wolf, Pfitzner, Fauré, Loewe,
Sjostakovitsj, Schumann en Moes-
sorgski. Zonder dat Schubert aan
bod kwam, zat het macabere ‘Erl-
könig’-thema toch in liederen van
Pfitzner en Loewe.

Stotijn, voortreffelijk begeleid
door Breinl, was op haar allerbest
in die verhalende liederen, zeer
beeldend voorgedragen. En steeds
weer eindigend met de dood. Soms
zo grotesk dat Stotijn er zelf om
moest lachen.

You Say Party! We Say Die! en Does It Offend You, Yeah!

Door Hester Carvalho
AMSTERDAM, 26 aug. Zelfstandi-
ge naamwoorden zijn uit. De
nieuwste mode op het gebied van
bandnamen is een zin die meestal
een indicatie geeft van de muziek-
stijl: You Say Party! We Say Die!
(uit Canada), of Nobody Beats The
Drum (uit Utrecht), allebei dans-
vloerkrakers. Dat de band Does It
Offend You, Yeah! (Engeland) mee-
dogenloze herrie maakt, zal ook
niemand verbazen. En Them
Crooked Vultures is geen vriende-
lijk popbandje.

De trend van lange namen volgt
op die van de ultrakorte. De eerste
helft van dit decennium waren het
namen als The Rakes, The Others
en The Brakes. Die mode begon
met The Strokes. Niet alleen hun
muziek – korte, felle nummers vol
verwijzingen naar de new wave
van eind jaren zeventig – werd
door veel bands overgenomen,
maar ook de naamstijl. The+meer-
voud werd uiteindelijk nogal
voorspelbaar; er werd smalend ge-
sproken over de ‘The -bands’, die
allemaal op elkaar leken.

Er zijn ook bands die kiezen
voor een onaffe zin: zoals Lackthe-
reof (VS), en Late Of The Pier (En-
geland). Maar hoe onbegrijpelijk
ook, de muzikanten zelf hebben
altijd een verklaring. ‘Po r t u g a l .
The Man’ bijvoorbeeld, uit Cana-
da, wilde ‘een soort alter ego’ creë-
ren, vertelt zanger John Gourley,
na een optreden in Amsterdam.
„Een land staat voor een groep

Korte namen met ‘the’ zijn uit. Popgroepen kiezen voor lang namen en soms hele zinnen

Elk bandje begint met een
naam waar ze vervolgens
misschien wel tientallen
jaren aan vastzitten. Soms
zijn korte bandnamen in de
mode, en de laatste tijd zijn
het vaak hele zinnen.

mensen, en wij zijn ook een groep
mensen”, zegt hij. „Vandaar ‘Po r -
tugal’. Het had ook Italië of Hol-
land kunnen zijn. Dat ‘The Man’
maakt het iets persoonlijker.”

Populair is het voorvoegsel
‘b l a ck ’: denk aan Black Mountain,
Black Lips, Black Keys, Black Kids,
Black Angel, Black Crowes. In het

Oprechte muziek gaat boven vernieuwing

Door Jochem Valkenburg
AMSTERDAM, 26 AUG. De pianist
en componist Robert (Bob) Heppe-
ner, die gisteren in Bergen (NH)
op 84-jarige leeftijd overleed, was
een eenling in het Nederlandse
muziekleven. Liever dan zich iets
van trends of stromingen aan te
trekken, volgde hij zijn eigen lijn,

Robert Heppener (1925-2009), componist en pianist

Necrologie
Pianist en componist Bob
Heppener was wars van
trends en stromingen in de
muziek. Vooral zijn vocale
werken kregen waardering.

Karien Noordhoff
Wivineke van Groningen

Bas Keijzer, Flip Filz, Nienke Brinkhuis
regie: Jos Groenier
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Ingezonden mededeling

was aan kelner Manuel uit Fa w l t y
To w e r s , over wie steeds wordt ge-
zegd: ‘He’s from Barcelona’.

Dieren blijven een geliefde in-
spiratie. Insecten, vogels, harige
dieren: Brown Feather Sparrow,
Ladyhawke, Goose, Suicidal Birds,
Cat Power, The Dears, Sparklehor-
se, Deerhoof, Arctic Monkeys, en
natuurlijk Animal Collective
waarvan een van de muzikanten
solo opereert als Panda Bear.

Een jonge band uit Amsterdam
noemt zich Go Back To The Zoo.
Zanger Cas Hieltjes (21) vertelt dat
ze repeteren in een grachtenpand
in Utrecht waar ooit Boudewijn
Buch zijn zoölogische collectie
had opgeslagen. „Zo kwamen we
op op het idee voor de naam. Bo-
vendien wilden we de mensen
voor zijn. Want als we zelf naar een
optreden van een band staan te kij-
ken, en de muzikanten overdrij-
ven nogal, zeggen wij tegen elkaar
dat ze ‘back to the zoo’ moeten.”

Is een bandnaam belangrijk?
Hieltjes: „Het is een lege huls die
pas invulling krijgt door de mu-
ziek. Denk maar aan Beatles of
Nirvana, op zich niet indrukwek-
kend, maar door de geweldige
nummers krijgt het lading.”

Volgens Noel Hudson, die in The
Band Name Book namen rubriceert
op thema (liefde, lust, plaatsna-
men, lichaamsdelen, familie), ont-
staan veel bandnamen per toeval.
Iemand vangt iets op tv of radio, en
denkt ‘Dit klinkt goed’. Zo verging
het de leden van Does It Offend
You, Yeah? Zanger Dan Coop had
een naam nodig om op de MySpace-
pagina van zijn band te zetten, hij
deed de tv aan en hoorde Ricky
Gervais in The Office zeggen: „Does
It Offend You, Yeah? My drin-
king?” Daarmee had de band een
naam.

Noel Hudson: ‘The Band Name
Book’ (Uitg. Boston Mills Press)

vaak in het verlengde van de tradi-
tie. Oprechte muzikale uitdruk-
king vond hij belangrijker dan
vooruitstrevendheid zonder in-
nerlijke motivatie.

Heppener, geboren op 9 augus-
tus 1925 in Amsterdam, studeerde
compositie bij Bertus van Lier en
piano bij Jan Odé en Johan van
den Boogert. Tot zijn oeuvre be-
horen orkestwerken (waaronder
één symfonie), film- en toneelmu-
ziek, koorwerken en een opera.

Heppener hield in de jaren vijf-
tig tot zeventig afstand van het se-
rialisme; de soms extreem doorge-
voerde rationalisering die toen de
Europese muziek domineerde.

Dat leverde hem aanvankelijk het
stempel van traditionalist op, al
schuwde hij de atonaliteit niet.
Sinds de jaren tachtig, toen de tra-
ditie uit de taboesfeer kwam,
kreeg hij steeds meer erkenning.

Heppener was een lyricus pur
sang. Zijn composities worden ge-
kenmerkt door een open en helder
klankbeeld en een uitgebalanceer-
de constructie. Zijn vocale werken
worden over het algemeen tot zijn
beste gerekend. Met Im Gestein, op
teksten van Paul Celan, won hij in
1993 de Matthijs Vermeulenprijs.
Met soms lang uitgesponnen sa-
menklanken roept Heppener een
droevig melancholische sfeer op

Vr i e n d i n
blijkt een
personage

Hoezen van de groepen Does It Offend You, Yeah! en Condofucks

Vrouwenfiguur op de zijkant van een schoolgebouw aan de Raampoortstraat in Rotterdam, de kunstenaar is Dante Horoiwa (21 jaar) Foto NRC Handelsblad, Bas Czerwinski

Robert Heppener op een ongeda-
teerde foto. Foto Lex van Rossen

Moeilijke namen
O n u i t s p re ke l i j k : !!!; Oh No
Ono; Dananananaykroyd Joe
Lean & The Jing Jang Jong
A f s to te l i j k : Scraping Foetus
Of The Wheel; Pulled Apart By
Horses; Hospital Bombers;
Dirty Rotten Imbeciles
Vragen om moeilijkheden:
Holy Fuck; Fucked Up; Fuck-
buttons; Condofucks; The Bro-
thers Fuck
Fictief: Toad the Wet Sprocket

die perfect aansluit bij de teksten.
Heppeners voorliefde voor de

natuur en de dierenwereld klonk
ook geregeld in zijn werken door.
Eén van zijn eerste grote werken
ging over dierenvriend Sint Fran-
ciscus (Cantico delle creature di S
Francesco d'Assisi, 1952). Verder
schreef hij composities als Tu s s e n
bomen (1985) en Eglogues (Herders-
zangen, 1963).

In 1998 opende het Holland
Festival met zijn opera Een ziel van
hout naar het gelijknamige oor-
logsverhaal van Jakov Lind over
een Joodse jongen die tussen de
dieren opgroeit en gaandeweg
zijn eigen stem ontdekt. Aan het

eind probeert een opportunist
hem te vangen om hem na de oor-
log als ‘excuusjood’ te gebruiken.
„In spannende tijden komt het
slechte in de mens boven, en we le-
ren niets van het verleden”, zei
Heppener daarover in deze krant.

Films waarvoor Heppener mu-
ziek maakte, waren ondermeer
Het gangstermeisje (1966) van Frans
Weisz, De stem van het water (1966)
van Bert Haanstra en Pastorale 1943
(1978) van Wim Verstappen. Hep-
pener kampte de laatste jaren met
een slechte gezondheid, maar be-
gon nog wel aan een nieuw Vi o o l -
concert, dat hij niet meer kon vol-
tooien.

Door onze kunstredactie
amsterdam, 26 aug. Honder-
den mensen op Hyves, Twitter en
Facebook hebben de afgelopen
maand vriendschap gesloten met
Flora Vos. Maar ze bestaat niet.

Dat maakte uitgever L.J. Veen
dinsdag bekend. Flora Vos is een
personage uit Of hoe waarom, de
debuutroman van schrijfster
Hanna Bervoets (25). „Veel men-
sen denken dat Flora echt be-
staat”, zegt Bervoets. „Ze willen
met haar chatten en nodigen haar
uit voor feestjes.”

De uitgever legt op Bervoets
website uit dat Flora (25) de
hoofdpersoon is in „een tragiko-
mische literaire musical over de
hedendaagse obsessie met uiter-
lijke schijn waarin liefhebbers
van Giphart, De duivel draagt Prada
en Gooise vrouwen elkaar vinden.”

Dezelfde kanalen die zangeres
Esmée Denters muzikale roem
hebben gebracht blijken geschikt
voor literatuur. Ter promotie ver-
stopte de schrijfster kleine ca-
deautjes in Amsterdam. Via haar
site liet ze weten waar die lagen.
Of hoe waarom wordt verder gepro-
moot met een soundtrack, film-
pjes op Yo u t u b e en glamourfoto’s
van de schrijfster die perfect aan-
sluiten bij het hippe meisjesima-
go dat de doelgroep aanspreekt.
Schrijver Ronald Giphart is al
overtuigd. Hij noemt op de site
van Bervoets haar boek „verfris-
send en origineel” en haar stijl
„zwanger van talent”.

v© Meer over boek en schrijfster
op hannabervoets.nl


