
Engelse topregisseur verfilmt
leven Haagse kunstenares
PIETER VAN DEN BROEKE
Het veelbewogen leven van de Haags-Ca-
talaanse schilder Lita Cabellut wordt ver-
filmd door de Engelse topregisseur
Danny Boyle, onder meer bekend van de
kaskraker SlumdogMillionaire. Cabellut
vertrekt vandaag naar Londen om te
overleggen met Boyle, die deze zomer
nog de regie voerde over de openingsce-
remonie van de Olympische Spelen.
Cabellut brak een jaar geleden door

met een reeks portretten van Coco Cha-
nel: in Parijs verkocht zij binnen enkele
dagen alle 55 schilderijen. Sindsdien ligt
de kunstwereld aan haar voeten. Deze
maand gaat in toonaangevende galeries
in Londen, München en Amsterdam de
parallelle expositie ‘Helden van de vo-
rige eeuw’ van start, met zeventig mo-
numentale portretten van onder meer
Anne Frank, Sigmund Freud, Charlie
Chaplin en Albert Einstein. In Dubai
wisselden onlangs 29 tentoongestelde

doeken à 95.000 euro binnen een uur van ei-
genaar.
Een Indiase filmproducent zag haar in

Dubai tentoongestelde werk, verdiepte zich in
het leven van Cabellut en zag daar een film-
script in. Niet verwonderlijk: als dochter van
een prostituee zwierf ze door de straten van
Barcelona, vervolgens werd ze geadopteerd
door een rijke Spaanse familie, waarna ze in
museum Prado werd aangeraakt door de
kunst. In Den Haag schilderde ze jarenlang in
armoe, om uiteindelijk wereldwijd erkenning
te krijgen van musea, galeries en verzame-
laars; haar levensverhaal bevat alle ingrediën-
ten van een feelgoodfilm. En Boyle heeft zich-
zelf met Slumdog Millionaire bewezen in dat
genre.
Toch maakt Cabellut nog een voorbehoud

voordat ze definitief in zee gaat met Boyle. ,,Ik
wil alleen mijn ziel blootleggen als ik een
boodschap van hoop over kan brengen. Ik ben
gered omdat ik toevallig met goede mensen in
aanraking ben gekomen, maar vooral omdat

ik als straatkind kunst heb ontdekt. Het script
moet dicht bij mijn leven staan. Maar ik ver-
wacht dat het klikt met Boyle. En dan ben ik
bereid een jaar te stoppen met schilderen en
me volledig voor deze film te geven.” De titel
van de film weet ze al. ,,Die wordt gewoon
Lita.”

Acteurs redden rammelend Aspects Of Love
Acteurs kunnen een
gemankeerd stuk
redden. Hoe moeilijk
dat ook is - ga maar
eens tachtig keer vol
goede moed op het
podium staan -
maar het kan, As-
pects Of Love is zo’n
gemankeerde musi-
cal. Gecomponeerd
door Andrew Lloyd Webber in 1989,
kort nadat hij The Phantom Of The
Opera, veruit zijn grootste succes,
had voltooid. Gebaseerd op een no-
velle van David Garnett, volgt As-
pects Of Love de liefdesbeslommerin-
gen van twee mannen en een vrouw,
aangevuld door die van een tweede
vrouw en later een dochter.
Alex, een 19-jarige romanticus,
(René van Kooten) valt als een blok
voor de flamboyante actrice Rose
(een Marilyn Monroe-achtige Lone
van Roosendaal). Maar Rose raakt

onder de indruk van Alex’
oom George (Ernst Daniël
Smid), een kunstenaar. De
driehoeksrelatie sleept zich
voort, afgewisseld met een
lesbisch uitstapje van Rose
met de andere minnares
van George: Giulietta
(Maaike Widdershoven). De
liefdeskluwen wordt com-
pleet als we 17 jaar vooruit

spoelen en de dochter van Rose en George,
Jenny (Michelle van de Ven), verliefd wordt
op Alex. En passant worden harten gebro-
ken, homoseksuele gevoelens getest en in-
cestueuze affaires begonnen.
Maar Aspects Of Love walst daar ongenadig
overheen. Het tempo
van de musical ligt
zo hoog, dat in
slechts één couplet
een relatie wordt
verbroken, een trio-
romance ontstaat en
een huwelijk wordt

voltrokken. Ondertussen wordt het ene na
het andere lied afgewerkt. Want deze musi-
cal is volledig gezongen, op vrolijke hap-
slik-wegmuziek.
Het zijn de spelers die de ruim 2,5 uur dra-
gelijk maken. Lone van Roosendaal is gees-
tig, sensueel en heeft een imposant bereik.
Operazanger Ernst Daniël Smid imponeert
met zijn diepe, resonerende stem.
Aspects Of Love (1989) was in Engeland een
geweldig succes, maar op Broadway een
verliesgevende flop. Joop van den Ende ge-
looft dat de musical in Nederland volle
zalen zal trekken. Mocht dat gebeuren, dan
is dat alleen dankzij de acteurs.

Lorianne van Gelder
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Kunstvandaal noemt
zich kunstenaar
Deman die zondag het schilderijBlack
OnMaroon van de Amerikaanse schilder
Mark Rothko uit 1958 besmeurde in het
LondensemuseumTateModern, vindt
zijn actie kunstzinnig. ,,Het was een ar-
tistiek statement,’’ verklaarde hij giste-
ren. Deman, Vladimir Umanets, schreef
‘VladimirUmanets'12, a potential piece
of yellowism’ op het doek. De dader zegt
aanhanger te zijn van de Franse kunste-
naarMarcel Duchamp (1887-1968),
die als eerste gewone voorwerpen,
waaronder een urinoir, exposeerde als
kunst.

Eigen glossy
Olivier B. Bommel
Olivier B. Bommel krijgt een eigen
glossy. Het gaat omeen eenmalige edi-
tie rond de ‘heer van stand’, een karakter
vanMarten Toonder. Onder anderen

MidasDek-
kers, Joop
Braak-
hekke en
Jan Kruis
werkten
eraanmee.
De glossy,
132 pa-
gina’s, ver-
schijnt op
19 oktober
ter gele-
genheid

van het Toonderjaar. De stripauteur
werd 100 jaar geleden geboren. Ook
staan er interviews inmet familieleden
en de biograaf van Toonder.

KRO-programma’s in
de race voor Emmy
Het door Arie Boomsmagepresen-
teerde KRO-programmaUit de Kast en
de KROTelefilmDe SterksteMan van
Nederland zijn genomineerd voor een
EmmyKids Award. De prijs wordt toege-
kend aan het beste, buiten de Verenigde
Staten geproduceerde jeugdpro-
gramma van het afgelopen jaar. Dewin-
naar wordt op 8 februari 2013 tijdens
een ceremonie in NewYork bekendge-
maakt.
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Joop van den Ende Theaterproducties. Gezien op zon-
dag 7 oktober in DeLaMar, daar nog te zien t/m 14 ok-
tober, daarna tournee.

musical Aspects Of Love ★★★✩✩

Aspects of Love.
FOTO ANNEMIEKE VAN DER TOGT

Lita Cabellut bij haar portret van Billie Ho-
liday. FOTO FRANK JANSEN

The Voice in
karaoke-
versie bij RTL
RTL4 komt vanaf zondag 14 oktober
met een wekelijkse karaokevariant
van The Voice of Holland. In The
Voice of Holland: Singing Sunday
kunnen kijkers meezingen met eer-
der uitgezonden acts uit de regu-
liere serie. Het beste thuistalent
maakt vervolgens kans op een pri-
véconcert van een van de Voice-fina-
listen.
Wie wil meedoen, moet eerst een

gratis app downloaden om het eigen
optreden tijdens een uitzending van
Singing Sunday mee op te nemen.
Deze filmpjes komen vervolgens te-
recht op een speciaal gelanceerd
Youtube-kanaal.
Volgens RTL krijg je tijdens het

programma telkens eerst de act mét
en vervolgens zonder de kandidaat
te zien. In dat laatste geval hoor je
alleen de muziek zonder stem en
verschijnt de tekst in beeld.
Tussen de karaokes door geeft

Voice-zangcoach Babette Labeij tips.
Vanaf aflevering twee komen de
meest opvallende thuisopnames in
beeld.


