
dalende cd-verkopen, de rol van
downloaden, streamen en de opko-
mende kleinere platenmaatschap-
pijen.Ookgeefthijzijnvisieopnieuwe
bandjes enartiesten. Zijnnieuwsbrief
komt vrijwel dagelijks uit en bestaat
meestal uit één zelfgeschrevenartikel
(soms zo gloedvol geschreven dat je
hetwel een tiradekuntnoemen).
lefsetz.com

Oene Kummer filmnieuwsbrief
OeneKummer, voorheen filmjourna-
list ennupr-man, schrijft eenonregel-
matige, reclamevrijenieuwsbrief over
deNederlandsefilmindustrie. ‘Als iker
zin inheb’, zegthij. ‘Momenteeleenof
twee keer per week.’ Hij heeft 1.250
abonnees.Het zijnpersberichtenaan-
gevuldmeteigennieuwtjes.Geenrod-
dels, wel een hoog incrowd-gehalte.
Aanmeldenvia:
oenekummer@gmail.com

5 Intriguing Things
AlexisMadrigal, techjournalistvanThe
Atlantic, stuurtelkedagvijf dingendie
hem intrigeren.Over ontwikkelingen
ophetgebiedvantechnologieeninter-
net, en over de relatie tussen filosoof
Albert Camus en de Franse bioloog
Jacques Monod. ‘Ik heb een intieme
bandmetdemensendiemijnnieuws-
brief ontvangen’, zei Madrigal in The
New York Times. ‘Het doet me denken
aandegoudeneeuwvanhetbloggen.’
tinyletter.com/intriguingthings

Business Of Fashion
Imran Amed, een Canadees-Britse
modeblogger die in 2006 McKinsey
verliet, schrijft eendagelijkse nieuws-
brief, The Daily Digest, voor 65 dui-
zend abonneesoverzoweldezakelijke
als creatieve kant van de mode. Hij
bundelt goede artikelen van anderen
envanzijneigensite.
businessoffashion.com

The Browser
TheBrowserraadtsinds2008elkedag
vijf of zes artikelen aan. ‘Writingworth
reading’, isdetagline.RobertCottrell is
de curator van het huis. Veel stukken
gaanovercultuurentechnologie–van
eenprofiel vaneen filosoof in TheNew
Yorker toteenstukvan2.000 woorden
overde techniekvanrennen.
thebrowser.com

Now I Know
DanLewis, eenAmerikaanse schrijver
van Sesame Street, maakt met de
nieuwsgierigheid van eenkinddeda-
gelijksenieuwsbriefNowIKnow.Hijbe-
looftdat jeelkedagwat leert, zoalsdat
AbrahamLincolndeSecretService(vei-
ligheidsdienst)creëerdeopdedagdat
hij stierf.Maarookwaaromeenturkey
(kalkoen) zo heet of datwortels vroe-
ger paars waren. Wist-je-dat-je’s dus,
maardanscherpgeschreven.
nowiknow.com

Links I Would Gchat You if We
Were Friends
Deomschrijvingzegthetal:CaitlinDe-
wey, cultuurblogger van TheWashing-
tonPost, stuurt–alsof ze jebestevriend
is – links door die haar interesseren.
Grappige gifjes, plaatjes en filmpjes,
maarook leerzamestukkenovereten,
technologieenpolitiek.
tinyletter.com/cdewey

Andereaanraders:TheAnnFried-
man Weekly van Ann Friedman,
Media ReDef van Jason Hirsch-
horn, Next Draft van Dave Pell,
Today in Tabs van Rusty Foster.
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A Nederland #MargreetSpijker
Presentatrice Margreet Spijker gaat
aan de slag voor OmroepWNL. Dat
werd gisteren bekendgemaakt. Spij-
ker gaatmet Charles Groenhuijsen
beurtelings de talkshowWNLop
zondagpresenteren. Daarnaast zal
ze namensWNL te horen zijn op
Radio 1 en in een nieuw opinie-
programma voor Nederland 2. De
50-jarige Spijker werd in februari tot
haar ontsteltenis ontslagen bij
RTL Nieuws. De hoofdredactie wilde
‘een andere weg’ inslaan.

B Verenigde Staten #GOT
Het vijfde seizoen van de hitserie
Game of Thrones bevat negen
nieuwe karakters. Dat werdmiddels
een drukbezochte persconferentie
bekendgemaakt tijdens de enter-
tainmentbeurs Comic-Con in San
Diego. Eén van de nieuwkomers in
de HBO-serie is acteur Jonathan
Pryce, bekend van zijn rol als bad
guy in de James Bondfilm Tomor-
rowNever Dies uit 1997. InGame of
Thrones speelt Pryce het personage
High Sparrow.

DE VOLKSKRANT
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In Amsterdam zijn zondag opnamen gemaakt voor het historische film-
epos rond Michiel de Ruyter (1607-1676). Op de Dam, waar De Ruyter
een graftombe in de Nieuwe Kerk heeft, speelden zo’n 350 figuranten
mee in de begrafenisscène (hierboven) van de zeeheld. Frank Lammers
heeft de eer De Ruyter te spelen. Ook Lieke van Lexmond, Derek de Lint,

Barry Atsma en Egbert-Jan Weeber hebben hoofdrollen. De Engelse
acteur Charles Dance, bekend als Tywin Lannister in de televisieserie
Game of Thrones, speelt King Charles II. Roel Reiné is de regisseur.
Michiel de Ruyter is naar verwachting vanaf februari 2015 te zien in de
bioscoop. Foto Julius Schrank

FILMOPNAMEN MICHIEL DE RUYTER

Kunstwerk Beuys verbrand

KUNST VERNIETIGING KUNSTWERK

Nell Westerlaken
Amsterdam

DeweduwevanKunstenaar
JosephBeuys iswoedendomde
verbrandingvaneenkunstwerk
vanhaarman.

Misschienhadde kunstenaar er zelf
om kunnen lachen, maar zijn we-
duwewas not amused. Eenwerk van
deDuitsekunstenaar JosephBeuys is
deels verstookt tot alcohol en op-
gedronkentijdenseenperformance.
Een flesje met een restant van de
drank is tentoongesteld.

Het oorspronkelijke beeldwas ge-
maakt van vet. Tot grote woede van
weduwe Eva Beuys bleek een 2 kilo
wegend stuk van het kunstwerk
Fettecke, vethoek, gebruikt om
Schnappsvantemaken.Zelaatonder-
zoeken of juridische stappen tegen
dedaderskansvanslagenhebben.

DeDuitsekunstenaarsMarkusLöf-
fler,AndreeKorpysenDieterSchmall
voegden behalve het Beuys-vet ook
een vleugje blauw pigment uit een
YvesKlein-werktoeaanhetbrouwsel.
‘De smaak leek eenbeetje opdie van
Parmezaan’, aldus Löffler tegen het
Duitse persbureauDPA. Ookhet pu-
bliekwerd een slok aangeboden. De
performance was onderdeel van de
Quadriennale in Museum Kunst-
palast te Düsseldorf en de expositie

Kunst und Alchemie, waar de ‘Beuys
Booze’ is tentoongesteld.

Eva Beuys, die het optreden be-
schreef als ‘waardeloosendom’,isvan
meningdatderechtenvanhaarman
zijngeschonden,maarde vraagover
het intellectuele en artistieke eigen-
domisingewikkeld.HetdoorBeuysin
1982 gemaakte werk stond in 1986,
kort na de dood van demaker, bijna
bijhetgrofvuilvandeKunstakademie
Düsseldorf waar hij zijn atelier had.
Dankzij een juridische strijd vaneen
particulierwerdendelenervangered.
Deredderclaimdehetvetwerksinds-
dienalszijneigendomenschonkeen
stuk ervan aan de drie kunstenaars.
Het is niet duidelijk of hij het recht
hadhetwerkte latenvernietigen.
Beuys (1921-1986) wordt be-

schouwdalseenvandebelangrijkste
kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij
gebruikte vaker vet in zijnwerk, om-
dat ‘mensen instinctief voelendat er
eenverbandismet innerlijkeproces-
sen en gevoelens’. Het zou temaken
hebbenmeteenoorlogservaring,ver-
telde hij ooit, maar dat verhaal is
nooitgeverifieerd:op19-jarigeleeftijd
trad Beuys als vrijwilliger in dienst
van de Luftwaffe. Zijn toestel werd
drie jaar later neergeschoten boven
deKrim.Dekunstenaarzoubewuste-
looszijnaangetroffendoorTartaren,
die hembeschermden tegende kou
doorheminvet envilt tewikkelen.

LOSANGELESDeinLosAngeleswo-
nendeNederlandseregisseur Joris
Debeijheeft zaterdagavondeenre-
gionaleEmmyAwardgewonnen.
De28-jarige filmmakerkreeghet
beeldjevoorzijndocumentaire
InvisiblesCities. DeNederlanders
volgdevoorzijn filmhet team
achterdegelijknamigeoperadie
afgelopennajaarwerdopgevoerd
inUnionStation inLosAngeles.De
filmwerd 12decemberopdeAme-

rikaanse televisieuitgezonden.
DeregionaleEmmyAwardszijnde
broertjes vandebelangrijkste
Amerikaanse televisieprijzen.Ze
wordenuitgereikt in twintig re-
gio’s inAmerikaomdebestepres-
tatiesop lokaalniveau inhet zon-
netje te zetten.Debeijwasgeno-
mineerdvoordeprijzen inde
regioLosAngeles.Dedocumen-
taire is te zienopdesite filmpje-
kijken.com. ANP

Documentaire

Nederlandse regisseur wint Emmy


