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De perfecte vrouw bestaat. Ze heet Natalie Portman.
Portman is mooi. Ze is slim: ze haalde een diploma psycho-
logie in Harvard. Ze spreekt zes talen. Ze kan acteren —
sterke meid die haar op 27 februari van die Oscar afhoudt.
Ze heeft ook het perfecte cv: ze begon op haar dertiende in
de bejubelde indiefilm Léon en op haar achttiende was ze
koningin Amidala in de Star wars-prequels. Als ze eens een
uitstap naar het theater doet, dan speelt ze meteen Tsje-
chovs De meeuw, naast Meryl Streep en Philip Seymour
Hoffman.
Zelfs privé kun je haar op geen fout betrappen. Ze is vega-
nist. Ze steunt projecten voor dierenwelzijn en tegen ar-
moede in de derde wereld. Ze wilde alleen reclame maken
voor parfum van Dior als het couturehuis een forse cheque
schreef voor haar favoriete goede doel.
Begint u nu ook te denken: ze is een beetje saai? Slechte
mens! Maar helemaal ongelijk hebt u ook niet. Ambitie in
een vrouw is goed, maar bij Portman heb je het gevoel dat ze
vóór elke stap in haar carrière tien checklists heeft gecon-
sulteerd. Amper zegt iemand tegen Jennifer Aniston: ‘maar
jij blijft de ongekroonde koningin van de romantische ko-
medies’, of Portman maakt er zelf een, No strings attached,
even middelmatig als de rest. (recensie blz. D7)
In december heeft ze met een vriendin een eigen productie-

bedrijfje opgericht. Ze wil platte komedies draaien, zoals
Judd Apatow dat doet. ‘Vrouwen mogen niet grappig én
mooi zijn, en zeker niet vulgair. Ze mogen wel in hun slip in
een mannenblad, maar ze mogen niet in hun slip een gewo-
ne vrouw spelen die grappig is.’
Nu hebben wij Portman geïnterviewd, en ze draaide voor
elk antwoord rond de pot, om toch vooral niets fouts te zeg-
gen. Maar het vakje ‘grappig’ wil ze zo nodig nog afvinken.
Het is oké als je niet grappig bent, Nathalie. Geef je kijkers
nog één punt van kritiek. Perfectie is niet van deze wereld.

WEG MET PERFECTIE

Het is oké als je niet grappig
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INGE SCHELSTRAETE

DE KEUZE VAN
DE STANDAARD

Iedere dag zegt de redactie u wat u niet mag missen.

1 CONCERT Anna Calvi 
In afwachting van Polly Harvey, kan Anna Calvi ons
vanavond in de Botanique al verblijden met tragische
songs en een donkere pathetiek. Kwetsbaar, sensueel
en vol verlangen: dit is een van de meest getipte
namen voor 2011.

2 THEATER Wunderbaum 
‘Apocalypse now in Rotterdam-Zuid’, zo kopte NRC in
zijn recensie. Voor ‘Natives’ trok het jonge ensemble
Wunderbaum naar een sloopflat. Nu het pand tegen de
grond ligt, moeten we in de grote zaal zijn voor het
vervolg. Laatste avond in de Gentse schouwburg.

3 CD Asian Dub Foundation 
Protestsongs zijn niet van deze tijd, maar Asian Dub
Foundation maalt daar niet om. Zijn nieuwe cd ‘A
history of now’ heeft het over financieel gewin, land-
onteigening, milieuproblemen en de downloadattitude.
Alles gevat in spannende, dansbare cross-over.

Inboedel Stoclethuis
definitief beschermd

De Raad van State heeft het be-
roep verworpen van de erfgena-
men Stoclet tegen de Brusselse
regering, die in 2005 had beslist
om de meubels en andere voor-
werpen van het Stoclethuis als
monument te beschermen. Na de
dood van barones Stoclet wilde
het Brussels Gewest vermijden
dat de objecten verkocht zouden
worden, omdat het Stoclethuis
een totaalkunstwerk vormt. Het
gebouw van Josef Hoffmann, dat
een beroemde fries van Gustav
Klimt bevat, werd al in 1976 be-
schermd en staat op de werelderf-

goedlijst van Unesco. Minister-
president Charles Picqué wil de
toekomst van Stoclet na vijf jaar
van geschillen definitief veilig-
stellen. Hij wil het gebouw toe-
gankelijk maken, ‘ook al zal het
vanwege zijn broosheid nooit
mogelijk zijn het voor het grote
publiek open te stellen.’ (belga)

Man uit ‘Komen eten’
blijkt pedofiel

In de eerste aflevering van de
Nederlandse versie van Komen
eten zat een veroordeelde pedo-
fiel. Hobbykok Danny G. had zijn
strafblad verzwegen, maar een
kijker had de man herkend. De

kijker speelde de tip door aan het
Algemeen Nederlands Persbureau
(ANP) en zender SBS6. De andere
drie afleveringen met de omstre-
den kandidaat werden geschrapt
en vervangen. (tdl)

Moore eist 2,7 miljoen
voor ‘Fahrenheit 9/11’

Filmmaker Michael Moore begint
een proces tegen producenten
Harvey en Bob Weinstein, omdat
die geld zouden hebben achterge-
houden van zijn succesvolle docu-
mentaire Fahrenheit 9/11. Vol-
gens Moore was oorspronkelijk
afgesproken dat de inkomsten
50/50 zouden worden verdeeld.
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BRUSSEL Op de zes onder-

grondse verdiepingen van de Ko-
ninklijke Musea voor Schone
Kunsten in Brussel wordt dit jaar
een speciaal fin-de-sièclemuse-
um ingericht. Het wordt net zoals
het Magritte Museum een aparte
entiteit binnen de Koninklijke
Musea en heeft de bedoeling de
rijke collecties uit de periode
1880-1910 beter te valoriseren.
In het editoriaal van het museum-
bulletin stelt Michel Draguet, de
directeur van het huis, het project
voor. Hij wijst erop dat Brussel
een centrale rol speelde in het
kunstleven op het einde van de

negentiende eeuw. Zowel het
symbolisme als de art nouveau
namen er een hoge vlucht. Kun-
stenaars als Ensor, Khnopff en
Minne, schrijvers als Verhaeren
en Maeterlinck, architecten en
ontwerpers als Horta en Van de
Velde hadden een Europese uit-
straling.
De vernieuwing die in de lucht
hing, ontging de Koninklijke Mu-
sea niet. De legendarische ten-
toonstellingen van de kunstkrin-
gen Les XX en La Libre Esthéti-
que, waar behalve de Belgen ook
kunstenaars als Monet, Van
Gogh, Rodin en Whistler expo-
seerden, hadden in het museum-
gebouw plaats. De Koninklijke

Musea bewaren een schitterende
collectie over die periode.
Vanaf februari 2012 zal die collec-
tie worden uitgestald in de onder-

Brussel krijgt
museum voor
fin de siècle
De Koninklijke Musea in Brussel herschikken hun collectie
en openen in februari 2012 een museum over het fin de
siècle. 

KONINKLIJKE MUSEA SLUITEN AFDELING MODERNE KUNST

‘Liefkozingen’ van Fernand Khnopff, een topwerk van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. © Guy Cussac 

Het nieuwe
museum belooft
een troef te
worden voor de
Koninklijke
Musea en voor
Brussel

DESALNIETTEMIN

Maar luidens de aanklacht ge-
bruikten de Weinsteins ‘valse
boekhoudmethodes om de echte
bedragen (van de winst die de
film opleverde, red.) te verber-
gen’.
Er is sprake van ‘contractbreuk’
en ‘fraude’. Moore meent dat de
producenten een fortuin aan
henzelf hebben uitgekeerd. Hij
eist 2,7 miljoen dollar (ca. 2 mil-
joen euro) van de broers.
Fahrenheit 9/11, waarbij het
antiterreurbeleid van de VS op de
korrel werd genomen, is een van
de meest succesvolle documentai-
res ooit. De film werd beloond
met een Oscar. (dpa)

Taalprijs voor
Martine Tanghe

VRT-anker Martine Tanghe heeft
de Lofprijs der Nederlandse taal
2010 gekregen, omdat ze in het
journaal haar afkeuring heeft
laten blijken over de Engelse
naam voor een Vlaams overheids-
initiatief, Flanders Synergy.
De Nederlandse winkelketen
Hema won dan weer de Sofprijs
der Nederlandse taal, omdat ze
haar cosmeticaproducten niet
voorziet van ‘een deugdelijk Ne-
derlands opschrift’.
De Sof- en Lofprijs worden sinds
2004 jaarlijks uitgereikt door de
Stichting Nederlands. (anp)Controverse om ‘Fahrenheit 9/11’.
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grondse zalen, waar tot nu toe het
Museum voor Moderne Kunst ge-
vestigd was. De zalen worden dit
jaar opgeknapt en onder meer
uitgerust met een nieuwe kli-
maatregeling en verlichting.

Art nouveau

Behalve de kunstwerken van het
museum zal ook de prestigieuze
art-nouveauverzameling Gillon
Crowet te zien zijn, die in 2006
door het Brusselse Gewest werd
aanvaard ter betaling van succes-
sierechten. Het is een topcollectie
die onder meer vazen van Gallé,
edelsmeedwerk van Wolfers,
meubelen van Horta en bronzen
van Mucha omvat.
Het ensemble van meer dan twee-
honderd stukken zal de eigen ver-
zameling van het museum, die
vooral uit schilderijen, tekenin-
gen en beelden bestaat, op een
ideale manier aanvullen om de
sfeer en de creativiteit van de pe-
riode op te roepen. Ook de Ko-

ninklijke Bibliotheek en de Munt-
schouwburg – waar in die tijd de
opera’s van Wagner furore maak-
ten – zullen stukken ter beschik-
king stellen van het fin-de-siècle-
museum. De presentatie zal mul-
timediaal zijn.
Het nieuwe museum belooft een
bijkomende troef voor de Konink-
lijke Musea én voor Brussel te
worden. Het effect van het Ma-
gritte Museum, dat vorig jaar
585.000 bezoekers over de vloer
kreeg, zal erdoor worden ver-

sterkt. Een nadeel is wel dat het
Museum voor Moderne Kunst,
dat tot nu toe de ondergrondse
zalen innam, voorlopig gesloten
wordt.
De collecties van de 20ste en 21ste
eeuw, die de jongste jaren aan-
zienlijk werden versterkt, zullen
daardoor tijdelijk uit het zicht
verdwijnen. Directeur Draguet
volgt twee denksporen.
Het eerste beoogt een verhuizing
van de stukken naar de voormali-
ge winkelruimte Vanderborght
(waar ook het Dexia Art Center
een tijd gevestigd was). Het ge-
bouw ligt in het centrum van
Brussel, achter de Munt.
De tweede mogelijkheid is een
nieuw gebouw. Draguet droomt
van een ‘landmark’ dat met een
ambitieuze architectuur de he-
dendaagse cultuur een gezicht
zou geven in de hoofdstad van Eu-
ropa. Niet alleen de kunst, ook
het toerisme zou daarbij gebaat
zijn.
Concrete beslissingen zijn er nog
niet. Daarvoor is het wachten op
een nieuwe regering, want de Ko-
ninklijke Musea zijn een federale
instelling. Van de sluiting wordt
gebruikt gemaakt om de Belgi-
sche moderne kunst in het bui-
tenland voor te stellen. Dit voor-
jaar komt er al een tentoonstel-
ling in het Taipei Museum of Fine
Arts.

De Koninklijke Musea vervangen de moderne kunst door fin de siècle. © rr

LONDEN (BLOOMBERG) Een
portret van Marie-Thérèse Wal-
ter, een van Picasso’s muzes, wist
gisteren opnieuw de kunstmarkt
te charmeren. Vorig jaar bracht
Naakte, groene bladeren en buste
81 miljoen euro op in New York.
Waarmee dat schilderij het duur-
ste kunstwerk werd dat ooit op
een veiling van eigenaar verwis-
selde.
La lecture, een kleiner schilderij,
toont Walter in slaap in een stoel,
met een boek op haar schoot. Het
werk werd gisterenavond telefo-
nisch verkocht, vermoedelijk aan
een Russische klant. Het was ge-
schat tussen 12 en 18 miljoen
pond, maar bracht uiteindelijk
25,2 miljoen pond op. Dat is om-
gerekend 29,7 miljoen euro.
‘De portretten van Marie-Thérèse
Walter zijn iconische schilderij-
en’, zei Helena Newman van So-
theby’s. ‘Het gaat om afbeeldin-
gen waar een luie sensualiteit uit
spreekt.’ Het schilderij was voor

het eerst weer opgedoken sinds
1996, toen het ook al op een vei-
ling was aangeboden. Op het laat-
ste nippertje werd de verkoop
toen ingetrokken omdat de gebo-
den prijs te laag was.

Picasso haalt 30 miljoen 
‘La lecture’, een portret van Pablo Picasso,
overtrof op de veiling van Sotheby’s alle ver-
wachtingen.

‘La lecture’: iconisch en duur. © rr
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Steven Malliet (UA) en Wannes
Ribbens (KU Leuven) ondervroe-
gen zeventien langgestrafte gede-
tineerden naar hun gamegedrag.
Gevangenen die in hun cel een
spelconsole hebben, brengen im-
mers veel uren al gamend door.
Ondanks hun intensieve gamege-
drag zijn de meeste gedetineer-
den niet verslaafd. ‘Door te ga-
men willen ze vermijden dat ze de
hele tijd aan de buitenwereld, en
in het bijzonder aan hun familie,
moeten denken’, zegt Malliet.
‘Maar ze gaan zeker niet volledig
op in de virtuele wereld. De ge-
vangenen vinden het belangrijk
dat ze de voeling met de realiteit
niet volledig verliezen. Op een
dag krijgen ze immers hun vrij-
heid terug. Psychisch ten onder
gaan aan een gameverslaving wil-
len ze niet.’
Spelcomputers zijn niet in alle ge-
vangenissen toegelaten en in de
instellingen waar dat wel het ge-
val is, is het interneringsbeleid
mee bepalend voor het gamege-
drag. ‘In de gevangenis van Leu-
ven is er een meer open regime’,
zegt Ribbens. ‘Gevangenen kun-
nen elkaar daar overdag bezoe-
ken in hun cellen. Zo kunnen ze
met verschillende partners ga-
men en gemakkelijker spelletjes
uitwisselen. In de gevangenis van
Brugge daarentegen moet ieder-
een in zijn cel blijven en blijft het
gamen beperkt tot een dubbel-
spel met je celgenoot.’

Gevecht en sport

Gedetineerden die gamen, spelen
vooral gevechtsspelletjes en
sportgames. Malliet: ‘Basket-,
voetbal- en schaakspelletjes maar
ook racegames en gevechtsspelle-

tjes. Ja, zelfs het gecontesteerde
Grand theft auto.’
De spelletjes hebben binnen de
gevangenis een positieve uitwer-
king, zegt Malliet. ‘Een van de be-
langrijkste redenen — en die re-
denering blijkt ook te kloppen uit
onze bevraging — om spelconso-
les te accepteren in gevangenis-
sen, is omdat ze helpen de span-
ningen tussen gedetineerden te
verzachten en zo mogelijke explo-
sieve situaties voorkomen. De
games zijn een manier om ener-
gie te kanaliseren en samen een

game spelen verbetert ook de
band met andere gevangenen.’
De gamers hebben na het spelen
ook het gevoel dat ze iets ‘nuttigs’
gedaan hebben en een doel be-
reikt hebben door een aantal le-
vels te winnen. ‘De grote angst
van veel gedetineerden is dat ze er
mentaal op achteruit zullen gaan
door jaren tussen vier muren te
zitten. De games geven hen uitda-
gingen en vereisen dat de spelers
strategieën uitdenken.
Of er de onderzoekers nog iets is
opgevallen? ‘Je staat ervan ver-
steld hoe goed ze erin zijn’, zegt
Malliet. ‘Ze speelden een leven
drie keer zo snel uit als Wannes en
ik.’

Gamen heeft positief
effect op gedetineerden
Wetenschappers onderzochten het gamegedrag
van gedetineerden. Wat blijkt: een gevangene
die games speelt, is rustiger en gelukkiger.

‘Samen een game
spelen verzacht
de spanningen
en helpt
explosieve
situaties
voorkomen’


