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Chapeau
favourites
Cultuur

samenstelling Adrienne Peters

De eenvouD van MoranDi
Zijn schijnbaar eenvoudige 
stillevens en landschappen 
behoren tot de iconen van 
de kunstgeschiedenis. Giorgio 
Morandi weet er tot op de dag 
van vandaag schrijvers, cineas-
ten en kunstenaars mee te inspi-
reren. Het paleis voor de schone 
kunsten in Brussel brengt een 
ode aan deze Italiaanse groot-
meester van de moderne kunst 
in een uitzonderlijke 
overzichtstentoonstelling. 
Bozar Brussel www.bozar.be, t/m 22 september
Giorgio Morandi, Natura morta, 1936. Foto:
Fondazione Magnani Rocca.

De koningin van de kunst 
is natuurlijk de Biënnale van Venetië. Het 
nieuwste van het nieuwste op het gebied 
van hedendaagse beeldende kunst vind je 
in deze altijd sfeervolle stad. Kunstenaar 
Mark Manders maakte de beste Neder-
landse inzending in jaren. Sla buurland 
België vooral ook niet over. En duik af en 
toe een Italiaans palazzo in voor de vaak 
verrassende nevententoonstellingen.
www.labiennale.org, t/m 24 november

Ohlala…
les francofolies In het Belgische Spa wordt het festival Les Francofolies 
de Spa gehouden. Franstalige muziek in een interessante line-up van interna-
tionale artiesten. www.francofolies.be, 17 – 21 juli

Het tiendaagse zomerfestival 
Cultura Nova linkt theater aan 
muziek, dans, beeldende kunst 
en film. Op bijzondere locaties 
in Heerlen en omgeving. 
www.culturanova.nl, 23 augustus – 1 september
Foto: www.philedeprez.be

Romantische kamermuziek
Intiem van opzet en een lage drempel tussen musici en publiek. 
Het is de gouden formule van het Orlando Festival in Kerkrade. 
Het oudste kamermuziekfestival in Nederland brengt dit jaar een 
aantal grote werken uit de Romantiek. 
www.orlandofestival.nl, 9 - 18 augustus

Het literair festival Zin in Zomer 
biedt zes keer literatuur met 
bekende schrijvers op mooie 
locaties in Genk, Hasselt en 
Sint-Truiden. Het thema voor 
dit jaar? Onderweg. Met o.a. 
Ilja Leonard Pfeiffer, Pascal 
Verbeken en Peter Buwalda. 
www.zininzomer.be, 14 - 30 augustus
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Europa volgens Rubens
Peter Paul Rubens, de meester van de 
zeventiende-eeuwse Vlaamse schilder-
kunst, laat zich niet zomaar definiëren. 
Het Louvre Lens plaatst hem waar hij 
hoort: in een Europese context. Maak op 
weg naar Frankrijk deze zomer een lus naar 
Lens, het oude steenkolenstadje in de buurt 
van Lille. Een tip: koop je tickets online.
Louvre Lens, L’Europe de Rubens 
www.louvrelens.fr, t/m 22 september
P. Rubens en F. Snyders, De geketende Prometheus.
Philadelphia Museum of Art © 2013. Foto: Scala, Florence

1
top 3: zomerboeken

La SupERba
Behalve een monument voor de stad Genua, 
is La Superba een boek over de liefde en het 
lot van de zoekende mens die een beter le-
ven elders onderzoekt. Pfeiffer stapelt de 
ene stijlvaste metafoor op de andere zonder 
dat het ook maar een seconde verveelt. 
Ilja Leonard Pfeiffer, De Arbeiderspers € 19,95 2Dit jaar won hij de Libris 

Literartuurprijs met zijn 
roman Dit zijn de namen. 
Dat Wieringa ook kan 
schitteren op de korte baan 
blijkt uit Ga niet naar zee. 
Honderdvijftig stilistische 
juweeltjes die de sfeer van 
Hollandse landschappen 
uitademen. ‘Lege perrons 
en het scheiden van de 
zomer – voor je het weet 
denk je aan Nescio.’
Tommy Wieringa, De bezige bij € 18,95 

‘Toen ik wakker werd, 
hoorde ik hoe de stad 
begonnen was de dag te 
vermalen tussen haar 
eeuwenoude rotte tanden.’ 

Italië en mode zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De ‘Italian look’ kennen we 
vooral uit de jaren 70 van modehuizen als 
Armani en Versace. Met Milaan als de stad 
waar het gebeurt. Maar de fundamenten 
ervan liggen ver daarvoor. In Florence. 
Moda. Made in Italy schetst de bijzondere 
geschiedenis van de Italiaanse mode. 
www.modemuseumhasselt.be, t/m 9 februari 2014Ciao bella
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3De kunst van het veldspel
Zo’n boek waarvan je wilt dat het 

nooit eindigt. De levens van vijf 
hartverwarmende personages op 

een kleine universiteit bij Lake 
Michigan komen samen in een 

bildungsroman die nooit te zwaar 
wordt. Een onweerstaanbaar 

debuut in de geest van John Irving 
en Jonathan Franzen. 

Chad Harbach, De bezige bij € 18,95
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les 
beaux 
Jours
De aantrekkelijke tandarts Caroline (Fanny 
Ardant) gaat met pensioen. Wat te doen met 
al die vrije tijd? Wanneer haar affaire met een 
jonge minnaar wordt ontdekt, is ook daar de 
spanning snel vanaf. Tijd voor Caroline om 
zich af te vragen wat nu echt belangrijk is in 
het leven. Een vrolijke en ontroerende feel 
good film met een glansrol van Fanny Ardant 
(8 femmes). Vanaf 4 juli in de filmtheaters

De Iraanse Ahmad keert na vier jaar terug naar Parijs. Zijn 
vrouw Marie (Bérénice Bejo) wil de formaliteiten van hun 
echtscheiding regelen. Hij treft een nieuw gezin aan met alle 
problemen van dien. De Oscar-winnende regisseur Asghar 
Farhadi (A Separation, 2011) toont zich opnieuw een mees-
ter in het schetsen van complexe relaties waar geen pasklare 
oplossingen voor bestaan, hoe graag je het ook zou willen. 
Bérénice Bejo (The Artist, 2011) won voor haar rol de Gou-
den Palm tijdens het afgelopen filmfestival van Cannes.  
Vanaf 8 augustus in de filmtheaters

Fi
lm

s

De komst van de sinistere Camiel 
Borgman is het begin van een reeks 
verontrustende gebeurtenissen
in het leven van een welgesteld gezin in een chique 
villawijk. Een donkere vertelling van Alex van 
Warmerdam. Met Hadewych Minis en Annet 
Malherbe. Onderdeel van de hoofdcompetitie en 
positief ontvangen door de internationale filmpers 
op het filmfestival van Cannes. 
Vanaf 29 augustus in de filmtheaters.

le PassÉ
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bRoodtRommEL mEt LEER
Niet de ontwerper maar 
het materiaal bepaalt de 
collectie van Thomas Eyck. 
De meest recente aanvul-
ling is leer. Dick van Hoff 
ontwierp de producten die 
daarbij horen. Van de 
klassieke leren tas tot 
een stoere lunchset. 
www.thomaseyck.com
Stoel € 2.380, lunchset € 220, tas € 550
Foto www.thomaseyck.nl

Jazz met een Turkse twist
Jazzy pop afgewisseld met een vleugje Turkse melan-
cholie. De Nederlands-Turkse Karsu Dönmez speel-
de bijna ieder weekend in het Turkse restaurant van 
haar vader in Amsterdam. Inmiddels is de zangeres/ 
pianiste twee optredens in de New Yorkse Carnegie 
Hall en een debuutalbum verder. Voor liefhebbers 
van Melody Gardot en Madeleine Peyroux.
Karsu Dönmez, Confessions € 16,99

The weighT 
of your love
De single A Ton of Love is al even uit en 
klinkt veelbelovend. Het nieuwe album 
The Weight of your Love van de Britse 
indierockband The Editors verschijnt op 
1 juli in verschillende versies en zou wel 
eens één van de betere releases van 2013 
kunnen worden.  The Editors € 14,99 € 19,99

design

Zomer 1985. Zes jonge meiden vieren vakantie op 
de Griekse eilanden. Het leven lijkt één grote belofte. 
Totdat er de laatste nacht een ongeluk gebeurt. Met vijf 
meiden, zes rugzakken en een doodskist keren ze naar 
huis terug. Judith Koelemeijer was een van hen. In haar 
eerste autobiografische boek ontrafelt ze dit drama-
tische verhaal uit haar jeugd. 
Hemelvaart, Judith Koelemeijer, Atlas Contact € 18,95 
(verschijning: augustus)

ver weg
Ver weg is een optimistische roman over de Israëlische 
Michaël en zijn neef Nadav. De eerste is een gevestigd jurist 
en een gescheiden man, die op een dag besluit om op reis 
te gaan. Zo ver mogelijk weg. Nadav is een gevoelige jongen 
die zijn dienstplicht moet vervullen, maar liever gedichten 
schrijft. Zijn superieuren sturen hem naar de meest depri-
merende plek denkbaar: een antennepost in de woestijn. 
Alon Hilu schept in zijn prachtige taal een complexe wereld, 
waarin de twee personages elk hun eigen, tegenovergestelde 
ontwikkeling doormaken. 
Alon Hilu, Anthos € 19,95 (verschijning: september)

BEHIND THE CANDELABRA
Matt Damon en Michael Douglas in 
een meesterlijke nichtenbiopic van Steven 
Soderbergh (Sex, Lies, and Videotape, 
1989). Wanneer de flamboyante show-
pianist Liberace (Douglas) de naiëve 
jongeling Scott (Damon) in huis neemt, 
sleurt hij hem mee in zijn wereld van 
glitter, glamour, liefde, lust en plastische 
chirurgie. Volgens de regisseur is dit 
zijn laatste film. Reden te meer om 
Behind the Candelabra niet te missen. 
Vanaf 8 augustus in de bioscoop
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