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‘Hoe idealistisch ik ook ben, business
speeltaltijd een rol’
ROBERT GLASPER, musicus en componist
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Anderhalf miljoen kijkers
zien afgangvan Ajax

Downey jr. weer best
betaalde acteur

Doodsoorzaak zangeres Geen concert Supertramp
Cilla Black bekend
door ziekte Rick Davies

DerkSauer stopt bij
Russisch mediabedrijf

HI LV ERSUM – De uitscha keling van
Ajax in de Champions League is gisteren gezien door ruim anderhalf
miljoen mensen. Ze za gen hoe de
Amsterdammers voor eigen publiek
verloren van Rapid Wi en. De nabeschouwing was goed voor 1,2 miljoen
kijker s, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De wedstri jd
voerde de kij kcijferlijst aan. (ANP)

LOS ANGEL ES – R obert Downey Jr. is
weer de best betaalde ac teur van de
wereld. Vorig jaar verdiende hij
80 miljoen dollar, meer dan 73 miljoen euro. Dat blijkt uit het overzicht
dat tijdschrift Forbes naar bui ten
bracht. Op de tweede plaats staat
Hongkonger Jackie Chan met 50 miljoen dolla r, gevolgd door Ameri kaan
Vi n Diesel met 47 miljoen. (ANP)

LONDEN – De Britse zan geres Cilla
Black is gestorven aan een beroer te
nadat ze was gevallen op haar ba lkon. Dit heeft de lijkschou wer gisteren bevestigd tegenover de BBC. De
drie zonen van Black kr egen van de
Spaanse autoriteiten toestemming
op korte termijn haar lichaam naar
Groot-Brittannië te brengen voor de
begrafenis. (ANP)

AMSTERDAM – Mediaondernemer
Derk Sauer stopt als directeur van
het Ru ssische multimediabedrijf
RBK. Mogelijk heeft het vertrek te
maken met de toenemende kritiek op
Sauer. In de ogen van veel Ru ssen is
het niet mogelijk dat een ‘buitenlander’ leidi ng geeft aan een Ru ssisch
mediabedrijf. RBK verzorgt een van
de grootste nieuwssites in Ru sland.

DELFT – Het concert van Supertramp
op 11 december in Ziggo Dome wordt
geannulee rd. Ri ck Davies, oprichter
van de band, heeft gezondheidsp roblemen. Alle concerten voor de Europese tournee Supertramp Forever
zijn geschr apt. Bij de 71-jari ge Davies
werd onlan gs multipel myeloom, ook
wel bekend als ziekte van Ka hler,
vastgesteld. (ANP)

Gel d van
str eaming
verd wijnt
na ar la bels
Wi e niet elke da g met
videogames of
vormgeving werkt,
is het misschien
ontgaan, maar
pixelkun st is een
trend. De retro manier
van vormgeven is
in de online
independent
videogamewereld én
daarbuit en een
kunststijl geworden.
CLARISSA VAN DEVENTER

H

et bekendste voorbeeld van pixelart is
Mario van Nintendo.
De op champignons
sprin gende besnorde
Italiaanse loodgieter
verschijnt in 1981voor het eerst ten
tonele in het spel Donk ey Kong.
Daarna verwerft hij grote roem met
het spel Mario Bros.
Korte uitleg: pixelart betekent dat je
een afbeeldi ng vormt met vierkantje
blokjes. Zoiets als het tekenen op
ruitjespapier, maar dan digitaal. Na
de enorme vooruitgang in vormgeving van spellen in de jaren ne gentig
en de jaren nul werd pixelart wat ouderwets. Maar ze maakt nu een ren-

Jenn Schiffer: Blue nude(ook op canvas verkrijgbaar voor 85 dollar).

‘Mijn mu ziek kan wanhopige mensen positief
JAN JASPER TAMBOER
Bij musicus en componist Rob ert
Glasper heeft alles een bedoelin g,
een plan. Me t zijn album Covered
wil hij het jazzpubliek bedienen,
met vo lop impr ov isaties en tempowisselin gen. Mo rgen staat hij in
de Nort h Sea Jazz Club.

H

ij zet hoog in. Voor hem
blijft het niet bij een riedeltje noten spelen, hij wil ingrijpen in mensenle vens.
“Het gaat mij er niet om dat ze be weren dat ik snel piano kan spelen,
maar dat ze ze ggen dat ik hun manier
van denken heb veranderd,” stelt Robert Glasper. “Het is wel vaker gebeurd dat mensen die aa nvankelijk
wanhopig waren, door mijn muziek
weer positiefin het le ven kwamen te
staan.”
Toch is zijn werk geen muziekthera-

pie, hij is in de eerste plaats uit voerend musicus en componist. Zijn publiek is over de hele wereld te vinden, nadat hij Gram my Awards had
gewonnen voor zijn album Black
Rad io en de song Jesus children of
America . Ook in Nederland heeft hij
veel fans, na een hoop airplay en optredens in het MC Theater en op
North Sea Jazz Rotterdam.
Morgen staat hij in de North Sea
Jazz Club met zijn trio, met bassist
Vi cente Archer en drummer Damion
Reid. Hij speelde al met hen toen hij
tien jaar geleden bij Blue Note tekende en is nu met hen hereni gd na jaren
met de Robert Glasper Experimen t,
waarmee hij Black Rad io en Black
Rad io 2 opnam. “Ik speel al honderd
jaar met ze, sinds ik optrad in Broo klyn. Ik kan met hen lezen en schrijven, ook buiten het podium. Het zijn
gewoon heel goede vrienden.”
Met Archer en Reid nam Glasper

ook het album Covered op, waarbij
hij voornamelijk werk van anderen
vertolk te, onder wie Joni Mit chell,
John Legend en Radiohead. Hij keert
daarop terug naar zijn jazz roots, na
op Black Radio vooral r&b- en hiphopmateriaal te hebben gespeeld.

‘Samenwerken met
Herbie Hancock
was fantastisch’
Glasper weet steeds heel goed wat
hem voor ogen staat: “Alles bij mij
heeft een bedoeling, een plan. Ik
doe nooit zomaar iet s. Met de Black
Radio-albums heb ik geprobeerd
het r& b-publiek aan mijn zijde te
kri jgen, dat is gelukt. Met Covered
bedien ik het jazzpubliek. Hoe

idealistisch ik miss chien ook ben,
business spee lt altijd een rol.”
In de North Sea Jazz Club brengt hij
vooral werk van zijn recente Covered.
In ze kere zin zijn het jazznummers
van klassieke aard, met het introd uceren van thema’s, het variëren daarop, de doorwerking en het terugkeren naar de thema’s. Glasper improviseert volop, met afwisselend teder
en nerveus spel, al dan niet contrasterend met de ritmesectie. Stormachtig wordt het nooit. Wel is het hier en
daar experimenteel, met dissonanten, rubato spel, modulaties en een
vrije notenkeu s. Tempowisselin gen
zorgen voor de nodige spanning en
afwisselin g. Het is een echte nu-jaz zplaat geworden, met veel vrijheid en
veel invloeden.
Glaspe rs optreden in Amsterdam is
in het kader van de Summer Sessions
in de North Sea Jazz Club. Het is een
programma dat de hele zomer tot

eind augustus door loopt met een
aantal grote namen – A ll Stars – v an
wie David Sanborn en Yellowja ckets
al op het podium stonden. Glasper,
In cognito en blue sgitaristen Joe
Louis Walker en Laurence Jones volgen. Daarnaast is er el ke dag, behalve maandag en dinsd ag, livemuziek
van veelbelovende talenten van het
Conservatorium van Amsterdam, bij
mooi weer buiten op het terras. Knaller moet het finale weekend worden
op 22en 23augustus, met het neusje
van de zalm uit de opkomende Nederlandse muziekscene.
Maar eerst nog Robert Glasper. Hij
kent de club niet, evenmin als het
muzikale klimaat in Nederland. “Als
ik er gens moet optreden heb ik weinig gelegenheid om naar collega’s te
gaan kijken. Ik speel en vlieg weer
door. ” Momenteel doet hij een tour in
Euro pa, waarbij hij krisk ras het continent bereist. “Het is mijn normale

Jenn Schiffer: Sexy flanders glitch
tree op het spellenpodium en wereldwijd daarbuiten.
Het stoere nerdmeisje Jenn Schiffer
uit New Jersey is een van de early
adopters van de kunstvorm. Ze is
software engineeren pixelartkunst enaar. Als je op haar site beland t, lijkt
het alsof je met een tijdmachine naar
de jaren negentig bent geflitst. Dansende gifjes in pixels en felle kleu ren
vullen het scherm. Minimalisme is in
de computernerdwereld duidelijk
uit.
Pixelart is voor Schiffer een no gal
uit de hand gelopen hobby. Ze is in-

middels artist in residence van het
New York Mediacenter en verkoopt
pixel kunst via haar site. Haar Blue
nude kun je voor 85 dollar op ca nvas
aanschaffen. De ironische vormgeving op haar si te noemt ze ‘een ode
aan het verloop van de webevolutie’.
Als kind speelde ze Sonic the hedgehog-spelletjes op haar Sega Genesis
en zo ontwikkelde ze een liefde voor
pixel s.
Schiffer: “Ik ben gek op cartoons en
kleu ren. Met pixelart word je grafisch beperkt. Dat dwingt je ertoe
creatief te werk te gaan. Ik vind het

gaaf als digitaal werk weer handwerk
word. Soms maak ik pixelart offline,
simpel weg door te tekenen op ruitjespapier. Het heeft wel iets therapeutisch, zulk monniken werk te
doen en elk vier kantje in te kleuren
totdat een afbeelding vorm krijgt. Als
softwareontwik kelaar leek het me tof
pixel kunst toegankelijk te maken
voor iedereen met een internetverbindin g. Ik heb toen de site make8bitart.com gemaakt, waarop iedereen eigen pixel tekeningetjes kan maken.”
Paul Veer (27) uit Utrecht maakt dagelijks pi xeltekeningen. Hij verdient
zijn brood als pixelar t-vormgever
voor onafhankelijke game-ontwikk elaa rs. Deze computerspellen worden
ook wel indie games genoemd (indie
staat voor independent). Veer legt
uit: “Indiespellen he bben vaak een
goedkope grafis che oplossi ng nodig
en pixelart is dan een goed alternatief. El ke pixel heeft in vloed op de totale afbeeldin g. Je moet de juiste suggestie wekken met de beperkte mogelijkheden waartoe het vierkantige
patroon je dwingt.”
Veer, die online bekendstaat als
@Pietepiet, is zo’n tien jaar actief bezig met de kunstvorm. Als tiener oefende hij er ook al mee. “Ik vond het
leuk om het artwork van games in
het computerprogramma Paint te bewerken. Dan gafik een van de poppetjes een andere kleur. Daar is de
pixelin teresse begonnen.”
Op de kunstacademie bloeide de
oude pixelliefde weer op. Volgens de
Hogeschool van de Ku nsten in
Utrecht (HK U) kon hij daar maar be-

ter mee stoppen, want kunst met
vierkante pixels zou geen lang le ven
meer beschoren zijn. Maar onlan gs
werd hij gevraa gd gastlessen in
pixelart aan de kunstacademie te geven. “Deze trend komt uit de gamewereld, maar wordt lan gzaamaan
meer mainstream.”
Zo mainstream dat in februari het
intromuziek je van The Simpsons in
pixelart met bijbeho rende bliepgeluidjes uitk wam. Twee softwarebouwers uit Australië waren fan van
de serie en maakten op hun si te een
aflevering in pixelart die ze op YouTube postten. De afle vering werd zo
populair dat de producers van The
Simpsons hen vroegen de intro voor
de serie te maken.
De animatietechniek, die ooit alleen een praktische functie had,
heeft zich zo verheven tot een retro
kunstvorm.
Ook in Amsterdam is pixelart te vinden, zomaar in het wild. De oplettende kij ker ziet vlak bij de Nieuwmarkt,
ter hoogte van de Cannabis Seed
Bank, een uit vierkantjes op gebouwd
mozaïek. Het is een space invader uit
het arcadespel Space invaders uit
1978. De kunstenaar, die zichzelf –
hoe toepasselijk – S pace In vader
noemt, is al sinds 1998 bezig om deze
vorm van pixel kunst wereldwi jd te
verspreiden. Hij maakt mozaïe ken in
pixel vorm; in Amsterdam zijn er op
dit moment in totaal 26 te vinden.
Zoek ze allemaal.
www.make8bitart.com
www.pietepiet.com
www.space-invaders.com

maken’
leven, ik doe dit al heel lan g. Ik ben
voortdurend enigszins moe, maar
ben het gewend.”Hij heeft wel een
idee over Euro pese muziek: “Ze zijn
hier vooruitstr evender met elektronische muziek dan in de States.”
Glasper is verantwoordelijk voor de
score van de speelfilm Miles ahead
van de Amerikaanse regisseur-acteur
Don Cheadle, over het le ven van
Miles Davis. De film beleeft zijn pr emière in New York in okt ober. “Het
was de eerste keer dat ik muziek voor
een speelfilm componeerde. Mijn
grote held Herbie Hancock was adviseur. Alleen al om met hem samen te
werken was fantastisch. Het doet me
goed dat ook hij nog steeds zoekende
is. Al met al is het een markeri ngspunt in mijn carrière.”
Robert GlasperTrio, 6 augustus 21.30
uur, North Sea Jazz Club (uitverkocht)/
Summer Sessions tot eind augustus

Robert Glaspers publiek isover de hele wereld te vinden, en ook in Nederland heeft hij veel
fans.
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AM ST ERDAM – P latenmaatsch appijen ro men inkomsten af van
web sites die muziek streamen.
Dat geld zou naar de artiesten
moeten gaan, maar dat gebeurt
niet of te we ini g.
Dat zegt David Byrne, de voormali ge
voorman van de Amerikaanse band
Talking Heads en oprichter van het
label Lu aka Bop, dat wereldmuziek
uitbrengt. Byrne eist meer transparantie van de grote platenmaatscha ppijen over het geld dat met streaming
via sites als Spotify en Apple Music
wordt verdiend. Hij beschuldigt grote
labels als Sony, Universal en Warner
ervan dat ze opzettelijk de exacte cijfers verhullen.
In The New York Ti mes schrijft hij
dat zo’n zeventig procent van het geld

‘Bijna onmogelijk
te controleren of
royalty’s kloppen’
dat een luisteraar aan Spotify betaalt
naar de rechthebbende gaat, ‘meestal de label s, die de grootste rol spelen
bij het bepalen ho eveel aan de artiesten wordt betaald’. Volgens Byrne is
dat in de regel vijftien procent, ‘wat
een redelijk bedr ag zou zijn als de labels nog kosten moesten maken voor
de vervaardiging van de cd’s en vin ylplaten, maar dat is bij streaming niet
meer aan de orde’. “De labels doen
alsof er niets is veranderd.”
Byrne ci teerde uit een uit gelekte
e-mail, waarin staat dat Spotify instemde met de betaling van een voorschot van 40 miljoen dollar aan Sony,
voor gebruik van drie jaar streaming
van hun catalo gus. Hoev eel daarvan
naar de artiesten gaat, is volgens
Byrne in ne velen gehuld.
Byrne wordt in zijn kritiek gesteund
door het rapport Transparancy and
money flows in the music industry, dat
vorige maand werd gepublicee rd
door het Berklee Institute for Creati ve
Entrepreneurship.
Citaat uit het tijdschrift: ‘Ondanks
alle technologische mogelijkheden
om digitale muziekst reams op elk
moment op het net te kunnen volgen,
zijn de geldstromen obscuurder dan
ooit tevoren. Het is bijna onmo gelijk
voor artiesten om te controleren of de
uitbetaling van hun royalt y’s correct
is. Ze moeten maar vertrouwen op de
opgaven die de muziekstreamin gsdiensten en de pla tenmaatschappijen verstrekken.’
Toen Byrne bij Apple Music vroeg
hoe ze tot de berekening van de aan
hem te betalen royalt y’s waren gekomen voor hun proefperiode van drie
maanden, kreeg hij nul op het rekest.

