donderdagetalage

8 oktober

maarten schets

Hier waakt
Lotta
Frans Weisz legde de indringende
wisselwerking vast tussen model,
beeld en beeldend kunstenares
Lotta Blokker.

Het uur van de wolf

> NPO 2, 23.00-0.00 uur
‘Folie à trois tussen model, maker en beeld’ tijdens de schepping van Het wolfsuur

U

lag wakker van uw laatste
kunstproject Het wolfsuur?
Lotta Blokker (1980): ‘Het idee
voor de expositie is inderdaad
ontstaan uit periodes van slapeloosheid. Als ik als kind wakker
lag, dan had ik het gevoel dat ik
de enige in de wereld was die de
slaap niet kon vatten. Een angstig, beklemmend gevoel. Jaren
later – tegen het einde van mijn
studie aan de kunstacademie in
Florence – kreeg ik weer slaapproblemen. Op een van die sla-

peloze nachten ben ik door de
straten gaan wandelen. Ineens
zag ik dat er in andere huizen
ook nog lichtjes brandden. Het
was magisch om mij zo verbonden te voelen met al die andere
slapelozen. Ik wilde direct weten: waarom liggen zij wakker?
Waar denken ze aan? Hoe ligt
hij of zij er nu bij? Het idee
moest rijpen: een paar jaar later
werkte ik vijf jaar lang aan tien
bronzen beelden van verschillende slapelozen.’

We zien u in de documentaire
over de totstandkoming van Het
wolfsuur steevast glimlachen.
‘Als ik te lang niet beeldhouw,
gaat het helemaal niet goed
met me. De afgelopen periode
was ik weinig in mijn atelier; ik
moest regelmatig naar de
bronsgieterij, in een aantal musea werd Het wolfsuur geëxposeerd en ik sprak daarvoor veel
met de pers en klanten. Ik was
rusteloos en sliep slecht. Toen ik

Beestachtig gedrag
Deze documentaire probeert verandering in ons
gedrag ten opzichte
van dieren te bewerkstelligen.
The Ghosts in Our Machine

> NPO 2, 0.00-1.30 uur
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ls mensen uit Syrië en
Afrika de Middellandse
Zee oversteken en bij die over-
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v

steek dreigen te verdrinken,
dan rukken wij met marineschepen uit om hen te redden.
Dit gedrag komt voort uit ons
vermogen tot empathie en
compassie. Maar waarom beperkt dat vermogen zich tot
mensen? Waarom strekt zich
dat niet in gelijke mate uit naar
dieren? Dat zijn vragen die opkomen bij het kijken naar de
documentaire The Ghosts in
Our Machine, die regisseuse
Liz Marshall maakte over de

weer ging beeldhouwen, voelde
ik mezelf terugkeren. Beelhouwen is helend. Overigens zie je
mij in de documentaire ook
worstelen, hoor. Als het slecht
gaat met een beeld, gaat het
ook slecht met mij.’
U spoot zelfs eens het model in
plaats van het beeld nat om de
klei vochtig te houden.
‘In zo’n moment van concentratie lijkt het model meer op het
beeld, dan dat het op zichzelf
lijkt. Frans Weisz, die de docuborsten? Is m
mentaire maakte, noemt het
heel treffend: folie à trois – de groot?” Ik zie
in van imperf
gekte tussen model, maker
en beeld.’
dierenfotografe
Jo-Anne McAr- deze film moe
Hoe was
het dat
nu eens lot mijn ijdelheid
thur,
die zich
hethij
gruwelijke
een dieren
beeld van
u maakte?
van
in de
bio-industrie en kwetsbaar
Het is confron
‘Als schepper houd
ik heel
aantrekt.
8 oktober
ergdocumentaire
van de kwetsbare
kant.
De
draait
er niet veel identiteit
rug te zien. M
Soms
vraagt
mij:
omheen
dateen
hijmodel
de monsterlijm
“Heb
ik echt van die
hangke toestanden
in de
bio-indu20.30-22.45 (
borsten?
Is mijn
neuswil
echt
zo
strie aan
de kaak
stellen
Armed and F
groot?”
Ik hij
zieons
de schoonheid
en dat
medelijden,
USA/AUS 2005
in van
imperfecties.
Voorwil opzoniet
schuldgevoel,
Sandra Bulloc
dezewekken
film moest
nuleed
zelfdat
voorik
het
King, William
mijndieren
ijdelheid
opzij
zetten
wordt
aangedaan.
Ernie Hudson
lock in de hui
en kwetsbaar
durven zijn.
De film vergelijkt
de strijd
lijst FBI-agent
jaren
Het voor
is confronterend
ommet
zo-die mannen
dierenrechten
Movies that Matter
ven arresteer
slot en grende
veelvoor
identiteit
mezelf tegelijkevan
burgerrechten
> npo doc,
kaarslicht. Een
ware
het
rugintehet
zien.
Maar het
Amerika
vanklópt.’
de jaren nen,
maar
wil niet
22.00-22.50 uur
zich
van
zestig. Themerel
Ghosts
in ommen
Our Ma- verhaal
‘because
thata

film

mentaire maakte, noemt het
heel treffend: folie à trois – de
gekte tussen model, maker
en beeld.’
Hoe was het dat hij nu eens
een beeld van u maakte?
‘Als schepper houd ik heel
erg van de kwetsbare kant.
Soms vraagt een model mij:
“Heb ik echt van die hang-

Verkracht

K

Soomro is derJo-Anneainat
McArthur

Verkracht
Movies that Matter

> npo doc,
22.00-22.50 uur

tien jaar als ze in het
dorp waar ze woont op
klaarlichte dag gekidnapt
wordt door vier mannen.
Ze verkrachten
en
mannen
jarenlang haar
achter
haarverdwijdrie dagen
slothouden
en grendel
gevangen,
ze
nen,
ware het dan
nietweet
dat dit
te ontsnappen.
Normaal
verhaal
zich afspeelt
in

and I’m Miss
U
Pakistan.
De d
decen
re fairness,
Outlawed
in
Aan Gracie du
laat zien hoe i
den. Minder l
wordt
omgeg
toch het
aank
verkrachte
locks talentvro
v
ke humor.

20.30-23.05 (
GB/USA 2006.
oa Hugh Jackm
Johansson, M

