
Craik weer: „Ho ho, hier mo-
gen we misschien heus wel
op wat trouwe steun reke-
nen, maar in Spanje staan
niet automatisch vijfdui-
zend man voor ons klaar in
een zaal. Er is nog een hele-
boel te veroveren en waar
we al geweest zijn zullen we
banden mee moeten onder-
houden.” Langridge-Brown
grapt: „Ik geloof dat we dub-
belgangers nodig hebben
om naar ieders tevreden-
heid aan de volledige vraag
te voldoen. Wat op de eerste

plaats een
compliment
is natuur-
lijk, maar op
de tweede
legt het ook
druk op
ons.” 

Mason:
„Aan de an-
dere kant
hebben we
tijdens onze

eerste grote ronde onze
grenzen gezien, we zouden
inmiddels al iets beter in
staat moeten zijn om overal
fysiek en mentaal goed
doorheen te komen. Het
voelt alsof we het moeilijk-
ste achter de rug hebben.”

’Broken machine’ verschijnt
vrijdag, Nothing But Thieves
staat 24 november in AFAS
Live.

De hele
band Nothing But Thieves. 
FOTO DEAN CHALKLEY

’H
ij zei het
écht!”, be-
aamt zan-
ger Conor
Mason. Een

van de hoogtepunten uit
de stijgende lijn sinds het
uitbrengen van hun on-

VRAAG KENNERS WELKE ROCKBAND VAN DE JONGSTE GENERATIE
KANS MAAKT DOOR TE STOTEN TOT STADIONNIVEAU en het ant-
woord is negen van de tien keer Nothing But Thieves. Onder die druk,
voor het oog van de halve wereld, werkten de Britten aan dat altijd be-
langrijke tweede album dat vrijdag verschijnt, Broken machine.

Rockband in
de glazen lift

NOTHING BUT THIEVES BRENGT TWEEDE ALBUM ’BROKEN MACHINE’ UIT

door Bart Wijlaars

Joe Lang-
bridge-
Brown:
„We heb-
ben dub-
belgangers
nodig.” 

Dominic
Craik: 

„Zonder
diversiteit

hoeft het niet
voor ons.”
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getitelde debuutplaat uit
2015 was hun tournee met
het grote Muse. Op een
avond vrij nodigden zij hun
voorprogramma uit te gaan
bowlen samen en zo raakte
Mason met Matthew Bella-
my in gesprek. Of hij nog ad-

vies had, wat stembanden-
verzorging betreft on the ro-
ad.

„Voor ’ons soort stemmen’
raadde hij vooral verveling
aan, ofwel zoveel mogelijk
rust. Voor ’ons soort stem-
men’! Ik kon níet meer op-

houden met glimlachen.”
Feit is wel dat Mason na

Bellamy de eerste rockzan-
ger is die zich even gemak-
kelijk zijn normale als zijn
kopstem in zet. Sterker nog,
Nothing But Thieves dankt
een groot deel van haar her-
kenbare sound aan de enor-
me hoogtes die hun front-
man haalt, benadrukken gi-
tarist Joe Langridge-Brown
en toetsenist/gitarist Domi-
nic Craik. „Zijn falsetto is de
lijm die onze brede sound
bij elkaar houdt”, aldus de
laatste.

Eclectisch
Over dat inmiddels be-

kende, eclectische geluid
gesproken, daar
zit ’m de voor-
uitgang volgens
de Britten, als
we het gesprek
op Broken ma-
chine aanstu-
ren. Mason:
„Op deze plaat
zijn we meer
gefocust ver-
geleken met
de eerste.
Daarover
hebben we
drie, vier jaar
gedaan. Over
deze, qua
schrijven,
een maand
of negen.
Dat maakt
het auto-
matisch
meer een opname van een
bepaald moment en een be-
paalde plaats. Buiten dat

hadden we dit keer allemaal
een scherper beeld van wat
het mocht worden.”

„Een rockplaat”, neemt
Langridge-Brown het
woord over. „De vraag is niet
wanneer we begonnen zijn
met schrijven, de vraag is
wanneer we zijn opgehou-
den. We hebben krankzin-
nig veel mogen spelen na die
eerste plaats, zijn de oceaan

overgestoken en al. Of we nu
vrije tijd hadden in hotels,
bij soundchecks of repeti-
ties: we waren altijd wel er-
gens mee bezig. Met als ge-
volg dat we eenmaal thuis
wel veertig of vijftig ideeën
in onze Dropbox hadden zit-
ten.”

Craik: „Nu klinkt dat alsof
we geweldig geïnspireerd
waren en fantastisch pro-
ductief, maar de eerlijkheid

gebiedt dat samen aan nieu-
we muziek werken ook ge-
woon het allerbeste middel
tegen verveling is onder-
weg. Het voelde gezond om
vooruit te denken. En het
gevolg van dat schrijven tus-
sen de shows in is dat we de-
ze plaat gemaakt hebben als
liveband.”

Egoïstisch
Ook Craik, die behalve

toetsen en gitaar spelen ook
de rol van producer op zich
nam tijdens het maken van
Broken machine, komt tot
het woord focus. „Ja, want
dat is nu eenmaal wat er ge-
beurt. Wij zijn natuurlijk
helemaal nog niet zolang
bezig, maar hebben al heel

wat muzikale zijweggetjes
verkend. Hoe meer je dat
doet, hoe meer je er ook be-
wust overslaat. Maar dat wil
niet zeggen dat de nieuwe
plaat eenkennig is gewor-
den. Zonder diversiteit
hoeft het niet voor ons. Hoe
egoïstisch dat ook mag klin-
ken.”

De volgende vraag is hoe
nu verder, nu Nothing But
Thieves de aandacht heeft.

’Voelt alsof we
het moeilijkste
achter de rug
hebben’

Zanger Gordon Mason: „Op deze
plaat zijn we meer gefocust
vergeleken met de eerste.” 
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’Conors falsetto
houdt onze sound
bij elkaar’
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Harry (Gerard Cox) en Ali (Joke Bruijs) ontvangen v.a.
8 sept. weer gasten in hun Oase Bar. De Doelen, Rotterdam. 

THEATERCONCERT

Waar de Iraans-Neder-
landse kunstenares Vian-
ne Savoli ook gaat, man-
nen begrijpen er weinig
van vrouwelijkheid. In
haar geboortestad Tehe-
ran, op de beursvloer
waar ze werkte als deri-
vatenhandelaar, en nu
weer in de Parijse galerie
waar ze haar derde solo-
expositie houdt.

Maandagochtend. Vian-
ne Savoli (38) stapt haar ei-
gen expositie in galerie
55Bellechasse binnen. De
vorige avond gaf eigenaar
Bertrand Scholler er een
etentje ter ere van haar ten-
toonstelling, die deze week
te zien is. Zoals hij altijd
doet als er iets nieuws aan
de muren hangt, nodigde
hij een man of dertig uit,
schotelde ze een maaltijd
voor en liet iedereen iets
zeggen over een thema dat
te maken heeft met de kun-
stenaar die exposeert. Deze
keer koos hij voor ‘erotiek’.
Dat leverde niet onaardige
bespiegelingen op, en een
seksistische opmerking van
een van de (mannelijke)
aanwezigen over de ge-
waagde outfit van de kun-
stenares.

,,Als mijn werk ergens
níet over gaat, is het ero-
tiek”, zegt Savoli bijna geïr-
riteerd in de kleine, lichte
ruimte. Zij schildert sinds
drie jaar mannequinachti-
ge figuren met lange benen,
die zich vervelen op mon-
daine Parijse feestjes, met
konijnenoren op naast
Hugh Heffner zitten, of een
stuk uit Verdi’s Rigoletto re-
peteren. Haar personages
hebben geen ogen, dus nau-
welijks een gezichtsuit-
drukking. ,,Zo zien mannen
vrouwen: een lijf, maar
geen eigen identiteit. Deze
dames zijn vrij, ze kunnen
volledig zichzelf zijn. Zij
drukken uit wat ik lang niet
heb kunnen zeggen.”

Savoli werd geboren in
Teheran, in het jaar van de
revolutie. ,,De sjah werd af-
gezet en de islamitische lei-
der Khomeini kwam aan de
macht. Het land belandde

in een collectieve nacht-
merrie, Iraniërs werden on-
gevraagd met totalitaire re-
gels opgescheept. Toen ik
op mijn zesde voor het eerst
een sluier om moest, begon
mijn vader te huilen. Het
klein maken van de vrouw
begint bij het verplichten
van een hoofddoek. Het is
het symbool voor het
schrappen van de vrouwe-
lijkheid, iemand anders be-
slist over jouw lichaam.”
Haar figuren zijn dan ook al-
lemaal kaal. ,,Ze krijgen pas
haar op de dag dat de Iraan-
se vrouw haar sluier kan af-
werpen.”

In de ‘zwarte jaren’ na ’79
vluchtte het gezin naar Ne-
derland. Savoli groeide op in

Limburg. ,,Ik wilde naar de
Rietveld-academie, maar
werd in de tweede ronde af-
gewezen. Mijn werk was
niet abstract en niet con-
ceptueel genoeg. Na nog
twee pogingen bij andere
kunstacademies, ging ik
naar de Am-
sterdam
School of Bu-
siness.” Haar
hart lag niet
bij de finan-
ciële mark-
ten, maar na
een stage in Parijs besloot
Savoli in de lichtstad te blij-
ven. Ze belandde op de
beursvloer van de banken
Newedge Société Générale
en Citigroup, waar ze in de-

rivaten handelde. Ook in die
wereld moest ze zich aan-
passen aan het vrouwbeeld.
,,In het begin kreeg ik op-
merkingen over mijn hoge
hakken en kledingstijl: het
mocht niet te bloot. Maar
als ik met de jongens het ca-

fé in ging,
kon ik geen
biertje drin-
ken, want
dat is voor
mannen.”

In 2014
verloor ze

haar baan. ,,Ik besloot terug
te gaan naar Iran, waar ik
toen 23 jaar niet was ge-
weest. Na die reis kocht ik
een ezel en ben ik weer gaan
schilderen.” Ze had tot nu
toe drie solo-exposities, in
Hong Kong en twee in Parijs.
Volgend jaar staat weer een
tentoonstelling in China ge-
pland.

Hier gelden geen religieu-
ze regels, maar ook in
Frankrijk kunnen vrouwen
zich opgesloten voelen, zegt
Savoli. Ze wijst naar een van
haar figuren, gehuld in een
zwarte body. ,,Een Françai-
se zei tegen mij: ik wou dat
ik me zo kon kleden voor
mijn echtgenoot. Maar het
laat haar katholieke man
koud en zij voelt zich er niet
vrij genoeg voor. Zelfs in het
westen kan het moeilijk zijn
om uit zo’n ongewenste si-
tuatie te breken.”

Van beurshandelaar
tot kunstenares
Protest Vianne Savoli tegen wegmoffelen vrouwelijkheid

De vrouwfiguren die Savoli schildert, zoals ook hier in het werk ’Dîner mondain’, hebben geen ogen.
,,Zo zien mannen vrouwen: een lijf, maar geen eigen identiteit.” EIGEN FOTO

’Jealous’
speelt zich af
in een lesbi-
sche bar.
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Vianne Savoli,
hier aan het
schilderen:
,,Als mijn
werk ergens
níet over
gaat, is het
erotiek.” 
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’Wat ik lang
niet kon
zeggen’

door Eveline Bijlsma


