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CULTUUR

EEN SPOEDCURSUS LICHAAMSTAAL

’BODY LANGUAGE’

Voor wie binnenkort
een eerste date of sollici-
tatiegesprek heeft, kan
de voorstelling Body
language een hele goede
voorbereiding zijn. Alleen
al de eerste handdruk
kan een relatie maken of
breken, leren we in deze
vermakelijke spoedcur-
sus lichaamstaal.

Cursusleiders Anna
(Alexandra Alphenaar) en
Victor (Joey Ferre) ne-
men met hun cursist Bob
(Alfred van den Heuvel)
gebeurtenissen uit zijn
leven door waarop het
misging. Na hun analyse
mag Bob oefenen op een
beter resultaat, wat ko-
mische en zeer herken-
bare situaties oplevert.
Lichaamstaal kan zelfs

verraden of je liegt. Zit
iemand bijvoorbeeld aan
zijn oor tijdens het geven
van een compliment?
Dan is het niet gemeend!

Allard Blom bewerkte
voor deze voorstelling
het gelijknamige zelf-
hulpboek van Barbara en
Allan Pease. De speelse

vorm waarin de tijd
wordt stilgezet, terugge-
draaid en vooruit ge-
spoeld, levert een ont-
spannen avondje hilari-
teit op. En dankzij deze
drie acteurs, zie je in
Body language niet alleen
iets van jezelf terug, je
gaat ook letten op de
mensen om je heen. Met
alle gevolgen van dien.

Maaike Staffhorst

Ontspannen avondje hilariteit.
ROY BEUSKER

WAT: komedie
REGIE: Paul van Ewijk
WANNEER: t/m 23 april
INFO: dommelgraafencor-
nelissen.nl

SOLO VOOR MONIRA AL QADIRI 

Monira Al Qadiri is een
van de opvallendste en
meest veelbelovende ta-
lenten van de Rijksakade-
mie in Amsterdam. De
jonge kunstenares, die
geboren werd in Senegal,
opgroeide in Koeweit en
studeerde in Japan, toont
deze maand haar eerste
Europese solo-expositie in
het Haagse kunstcentrum
Stroom. „Ik zie al mijn
werk als een zelfportret.”

Haar presentatie maakt
deel uit van een drieluik,
getiteld Attemps to Read
the World (Differently):
Three exhibitions in five
acts, waaraan eerder ook
Max de Waard bijdroeg en
later nog
Jean Katam-
bayi Mu-
kendi uit
Congo werk
toevoegt.
Hierin to-
nen al deze
kunstenaars alternatieve
toekomstbeelden.

„We leven in een snel
veranderende wereld,
waarin oude systemen en
strategieën, zoals klassie-
ke organisatievormen,
traditionele diplomatiek
of zelfs maar exitpolls,
niet meer lijken te wer-
ken”, stelt curator Ilga
Minjon van Stroom.

„Kunst kan ons helpen de
chaos van deze transitie-
periode anders te bekij-
ken: niet met weerstand
maar juist met creativiteit
en verbeelding.” 

Al Qadiri neemt de
kijker mee naar een toe-
komst waarin fossiele
brandstoffen niet meer
bestaan. Voor de meeste
inwoners van Koeweit een
taboe om over te denken.
Was het eerst de parelvis-
serij, waarin de in haar
werk Father of Pearl ge-
portretteerde grootvader
nog zijn brood verdiende
als zanger op een parelvis-
sersboot, nu is het immers
al decennialang de aard-
olie waaraan het land zijn
rijkdom te danken heeft. 

„Wij zijn - wereldwijd -
verslaafd aan aardolie.
Maar het zal niet lang
meer duren voordat het
geen waarde meer heeft

als energie-
bron. In mijn
werk stel ik
me voor dat we
daar al zijn
beland. Het
gaat tegelijker-
tijd over het

verleden, het heden en de
toekomst”, zegt Al Qadiri. 

Parels en olie hebben
veel gemeen, volgens haar.
Om te beginnen die aan-
trekkelijke glans, waarin
een regenboog aan kleu-
ren verstopt zit. „Het
verschil is dat de parel wit
is en de olie zwart.” 

Al Qadiri ontwierp dan
ook een parelmoerkleuri-

ge serie van 3D geprinte
wandsculpturen in de
vorm van olieboorkoppen.
Wonderlijk genoeg zien de
gereedschappen er - los
gezogen uit hun context -
uit als schelpen of koraal,
afkomstig uit de oceaan.
Al zien sommige bezoe-
kers er ook seksspeeltjes
of mysterieuze buiten-

aardse objecten in. 
Spannend is ook haar

installatie Deep Float,
waarin twee zwarte han-
den uit een met olie gevul-
de badkuip steken. „Voor-
dat olie een energiebron
werd, is het eeuwenlang
als medicijn gebruikt. Het
desinfecteert, doodt bac-
teriën. Ook nu nog wor-

den in Azerbeidzjan olie-
baden genomen in spa’s.
Het zou goed voor je huid
zijn en verhoogt je seks-
drive. Toch is het niet
zonder gevaar. Olie is ook
giftig. Het kan dodelijk
zijn.”

De kunstenares nodigt
de bezoekers uit samen
met haar te fantaseren

over een leven zonder
aardolie. Het is volgens
haar de enige manier om
af te kicken van onze
verslaving (denk ook aan
plastic!) en ons te ontwor-
stelen aan het economisch
systeem dat ons voor-
houdt dat we niet zonder
het zwarte goud kunnen. 

Paola van de Velde

ZELFPORTRET TUSSEN PARELS EN
AARDOLIE
WAT: tentoonstelling
Attempts to Read the
World (Differently)
WAAR: Stroom Den Haag
WANNEER: t/m 29 janu-
ari

Over leven
zonder
zwart goud Monira Al Qadari bij haar werk ’Spectrum 1’, dat bestaat uit zes sculpturen met parelmoerglans in de vorm van olieboorkoppen.
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De George Michael Tribute vanavond in Paradiso is
ook live te volgen op de website van de poptempel.
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