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JoostGoutziers

W
at heeft Jim
Morrison,
zanger van
The Doors,
te maken
met de laat-
middel-

eeuwse Bossche schilder Jheronimus
Bosch en zijn Tuin der Lusten?

Samuel Tétreault van het eigen-
tijdse Canadese circus 7 Fingers heeft
daar geen wetenschappelijk onder-
bouwd antwoord op, maar in zijn
voorstelling Bosch Dreams laat hij Jim
Morrison (1943-1971) ronddwalen in
de surrealistische, uitbundige en
dreigende wereld van Bosch. Dat
heeft een reden.

,,Morrison studeerde aan een
kunstopleiding in Los Angeles en
schreef een scriptie over Bosch.
Daarin beweerde hij dat Bosch lid is
geweest van middeleeuwse sekte de
Adamieten. Het was in de hippietijd
modieus om idealen van de Adamie-
ten te vergelijken met de idealen van
de jaren zeventig. Het paradijs vind je
op aarde; peace, love, seksuele vrij-
heid. Vergeet oorlog en geweld, hou
van elkaar. Natuurlijk zien veel men-
sen de Tuin der Lusten als een waar-
schuwing. Onze voorstelling staat
open voor meerdere interpretaties.’’

Bosch Dreams is verplaatst naar
theater de Leest in Waalwijk omdat
Theater aan de Parade werd gesloten
nadat daar asbest werd aangetroffen.

Op dat Waalwijkse podium zien
we een Amerikaanse kunstprofessor

Voorstelling JimMorrison enSalvadorDalí dromenmeebij
CircusBosch. Eenop zijnminst bijzondere combinatie:
Doors-zanger JimMorrison en JeroenBosch.Washij nu
naaktloper of niet?

Dromen
bij CircusBosch

‘Mooieselectie
vanwerken’
Raquel van Haver
(27) uit Amsterdam:
,,Ik ben hier om de
plek te bekijken voor
een expo die ik vol-
gend jaar in Park ga
doen met de Zuid-
Afrikaanse kunstenaar
Igshaan Adams. Een
prachtige ruimte, ook
vanwege de hoge
muren. Het was een
goed idee om Nummer
8 van Guido van de
Werve op volle grootte
te projecteren op de

achterwand. Het is
een mooie selectie
van werken, goed ge-
plaatst in de ruimte.
De opstellingen zitten
elkaar niet in de weg.
Je neemt vanzelf de
rust om ze te bekij-
ken.”

‘De ruimte biedt je de
rust om te kijken’

De redactie vraagt mensen die iets
bijzonders bezochten: hoe vond je het?

Wat: videowerken uit Rabo Kunstcollectie
Waar: Park, Wilhelminapark 53, Tilburg
Wanneer: tot 30 oktober, vr-zo, 13.00-17.00 uur

∂ Nummer 8 van Guido van de Werve.
FOTORENÉVANPEER

‘Onttakeling
Pietà indruk-
wekkend’
Frans van Roy (64)
uit Hechtel-Eksel,
België:
,,Ik was hier nog niet
geweest. We wilden
zien of deze plek ons
kon boeien, nu verge-
lijkbare kunstencentra
bij ons in Belgisch
Limburg verdwenen
zijn door de bezuini-
gingen. Het is een
schitterende ruimte.
Het meest onder de
indruk ben ik van de

Pietà van Erzsébet
Baerveldt, waarin ze
probeert een liggende
mannequin in de ge-
wenste positie te
brengen. De figuur lijkt
menselijk, maar ontta-
kelt steeds verder tot
ze uiteen valt.”

Wisselwerking
projectieen
ruimte’
Sigrid Calon (47) uit
Tilburg:
,,Dit is een van de
mooiste plekken in Til-
burg. Er zijn er al veel
verdwenen, en er is
weinig voor terugge-
komen. Initiatieven als
deze, waarin plaats is
voor reflectie en expe-
riment, zijn belangrijk
voor kunstenaars. Ze
hebben de zaal hier-
voor verduisterd. Een
heftige ingreep, maar

goed gedaan. De zaal
is geschikt voor instal-
laties als deze. Wat mij
betreft was de projec-
tie van Guido van de
Werve voldoende ge-
weest. De wisselwer-
king tussen het beeld
en de ruimte is mooi.”

Topofflop

Onze
voorstelling
staat open
voor meerdere
interpretaties
↵Samuel Tétreault

die zijn studenten vertelt dat hij naar
Den Bosch gaat om de schilderijen
van Bosch te bewonderen. Vanuit
Nederland stuurt hij een kaart aan
zijn dochter. Het meisje begint te
dromen en reist naar het jaar 1516. De
kunstenaar ligt op zijn sterfbed en is
aan het verdwijnen. Zo komen Jhero-
nimus Bosch en het meisje in een-
zelfde droom terecht. 7 Fingers
maakte de voorstelling met Theatre
Republique uit Kopenhagen.

Buitenland
Tétreault: ,,Bosch Dreams is een eerbe-
toon aan Bosch. Hij was een genie. In
Nederland kennen mensen de schil-
der, maar we hopen deze circusvoor-
stelling ook in buitenlandse theaters
te spelen. Ik ontmoet veel mensen
die cultureel onderlegd zijn, maar ze
hebben nooit van Bosch gehoord.
Onze show heeft een educatief
randje. Ik wil in de voorstelling ver-
tellen wie Jheronimus Bosch was en
we laten met grote projecties schilde-
rijen van hem zien.’’

Samuel Tétreault is opgeleid als
acrobaat op de circusopleiding in
Montreal. Hij werd gevraagd door
Bosch 500 om een hedendaagse cir-
cusvoorstelling te maken, maar hij
liep zelf ook al met een ideetje rond.
,,In Buenos Aires ontmoette ik illu-
strator Ange Portier. Die kunstenaar
had El Bosque getekend, een anima-
tiefilm waarbij dansers bewegen in
de Tuin der Lusten. Dat inspireerde
me. In de voorstelling combineren
we circus met visuals. De animaties
zijn van Portier. Zo werk ik aan een

RemcoCampert
Remco Campert neemt zijn le-
zers mee op reis door het
leven van Remco Campert. In
Zonder roken bij mij geen poëzie
bespreekt de columnist, schrij-
ver en dichter de zaken waar hij
tegenaan loopt nu hij ouder
wordt, zijn ziekenhuisopname,
zijn vrienden, kijkt hij terug op
zijn schrijversleven en probeert hij een antwoord
te vinden op de vraag: wat is poëzie?
Zonder roken bij mij geen poëzie verschijnt

vandaag bij uitgeverij De Bezige Bij.

Boek,

Meezingen met het
concert van de Toppers
in de Arena of proberen
vanaf de bank een
militair trainingskamp
te infiltreren. Joeke
Berg twijfelt nog.

Toppersopdvd
of tochHitman

1. Dewereld
volgensGijp -
Michel van
Egmond
Over het leven
van voetbalana-
list René van der
Gijp (Voetbal In-
side, D 19,99)

2. Je hebtwél
iets te verbergen
-MauritsMartijn
&Dimitri Tok-
metzis
Privacy is het
meest bedreigde
mensenrecht
(De Correspon-
dent, D 18)

3. De levens van
JanSix - Geert
Mak
Familiegeschie-
denis van kunst-
verzamelaars
(Atlas Contact
D 24,99)
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