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A Wereldwijd #WolfOfWall-
Street
Martin Scorseses TheWolf ofWall
Streetwas de populairste illegale
filmdownload van 2014. Volgens
onderzoeksbureau Excipio werd
de filmmeer dan 30 miljoen keer
gratis binnengehaald.

B Nederland #Slash
Slash komt naar Pinkpop. De
voormalig Guns N’ Roses-gitarist
sluit de vrijdag af, samenmet
leden van Myles Kennedy & The
Conspirators.

C Verenigde Staten #WarAnd-
Peace
Paul Dano (ThereWill Be Blood),
Lily James (Downton Abbey) en
James Norton (Happy Valley)
gaan de hoofdrollen spelen in een
nieuwe tv-adaptatie van Leo
TolstojsOorlog en vrede.

Fait d’hiver
Het Centre Pompidou in Parijs heeft Fait

d’hiver, een porseleinen werk van de
kunstenaar Jeff Koons teruggetrokken.
Het werk is in 1988 gemaakt enmaakt
deel uit van zijn serie Banality. Foto AP
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Jaap Biemans, art-director van
VolkskrantMagazine, verzamelt
covers. Zijnwebsite trektmaan-
delijks 100duizend bezoekers. Uit
53 voorgeselecteerde covers
mochten zij hun favoriet kiezen.
Wat zijn de verschuivingen in de
bladenwereld?

ElkedagkrijgtBiemansvanbladenma-
kersoverdehelewereldtijdschriftom-
slagen toegestuurd. De beste publi-
ceerthijopzijnblog,Coverjunkie.com.
‘Eengoedecoverzet jeaanhetdenken’,
zegt Biemans. ‘Ik vindhet interessant
als je ietsanderszietdanje ineerste in-
stantie denkt. Dat maakt het span-
nend.’

Zijn website trekt maandelijks
100 duizend bezoekers. In december
konden tijdschriftliefhebbers stem-
menop53door Biemans voorgeselec-
teerde covers. Time Out Londen kwam
als winnaar uit de bus, met een ont-
werpvandeBritsekunstenaresTracey
Emin1. ‘Destemmerszijnvoorcreati-
viteit gegaan’, concludeert Biemans.
‘Dit is iets heel anders danwat je nor-
maal indeschappenziet.’
Opvallend vindt hij dat een kunste-

naar is gevraagd de cover te ontwer-
pen. ‘TraceyEminkreegcarteblanche.’
Waarom Fortune India2hoog scoort,
heeft volgens Biemans temakenmet
hun achterban. ‘De redactie heeft le-
zersmassaalopgeroepentestemmen.’
De derde plek is wederom voor Time
Out Londen 3. Het is een intrigerend
beeld,vindtBiemans,maardatnietal-
leen: ‘Seks doet het altijd goed. Vooral
alshetbeeldgepaardgaatmethumor.’
Uitdeoverigeomslagenkooshijzijn

eigen top-3, metWired 4 als favoriet.
‘Ditgaattegenallegangbarecoverwet-
ten in. Je ziet geen concreet object of
persoon, maar een sfeer. Precies de

beeldtaal van filmmaker Christopher
Nolan,waardezeeditieovergaat.’Heel
anders is zijn nummer twee, de cover
van New York Magazine 5. ‘Dit ademt
juist optimisme. Het is een gekke, ge-
vaarlijke fotowaar de sfeervolle typo-
grafieperfectbijpast. ’

Aan de cover van New York Times
Magazine 6 valt meteen op dat die
90 graden is gedraaid, iets wat Bie-
mansnogniet eerder zag. Interessan-
ternogvindthijdecombinatie tussen
hetbeeldenhetmaatschappelijkeon-
derwerpdataandeordewordtgesteld.

‘Hoe verzin je een intrigerende cover
over activistendie vrouwendemoge-
lijkheidwillenbiedenthuisabortuste
plegen?Dat ishierheelknapgedaan.’

Dezescoverskomenallemaaluithet
buitenland.Wat betreft Nederlandse
tijdschrifteniservolgensBiemansnog

eenwereldtewinnen. ‘Bijeengoedeco-
ver gaat het erom dat je binnen het
DNAvanhet blad zo creatief mogelijk
bent, iets wat de meeste bladen jam-
mergenoegnietnastreven.Het is alle-
maalhetzelfde:veelstockmateriaalen-
weinigcreatieveuitspattingen.’

‘Goede cover zet je aan het denken’
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Kunstenaar Jeff Koons
beschuldigd van plagiaat

Merel Buiting
Amsterdam

HetCentrePompidou inParijs
heeft eenporseleinenwerkvan de
kunstenaar JeffKoons terugge-
trokkenuit eenoverzichtsten-
toonstelling.VolgensdeFranse
reclamemakerFranckDavidovici
zouhet idee voorditwerk ‘gesto-
len’ zijnvanzijngelijknamigere-
clamediehij in 1985maakte .

HetgaatomhetporseleinenbeeldFait
d’hiver, dat Koons in 1988maakte voor
zijnserieBanality.Hetbeeldbestaatuit
een liggendmeisje in eenweinig ver-
hullendtopje,metnaasthaartweepin-
guïnseneenvarken .

Reclamemaker Franck Davidovici
meentdatKoonszijnideevandegelijk-
namigereclamecampagneheeftgesto-
len. Hij produceerde die in 1985 voor
het FransemodemerkNaf Naf. Opval-
lendisdatdetitelvanKoons’werkFait
d’hiver ook op de Franse reclame is te
zien.AlainSeban,directeurvanCentre
Pompidou,verdedigtdekunstenaaren

zegtdat ‘soortgelijkevragen’,aleerder
zijn gesteld over andere kunstwerken
uitKoons’Banality-serie. ‘Het isbelang-
rijk dat musea de mogelijkheid heb-
beneenpodiumteblijvenbiedenaan
eenkunstenaarmet zulke inspannin-
gen’, verklaarthij.
Naast deze aanklacht wordt Koons

ookbeschuldigdvanhetkopiërenvan
een fotovande in2014overleden foto-
graaf Jean-François Bauret. Volgens
BauretsweduwezouKoons’sculptuur
Naked (1988) er eenkopie van zijn.Het
isnogonduidelijkof CentrePompidou
ietsmetdat verwijtdoet.

Het is niet voor het eerst dat Koons
wordt beschuldigd van plagiaat. Zo
verloor hij in 1992 een rechtszaak die
fotograaf Art Rogers tegen hem aan-
spande. Volgens de fotograaf leek
Koons’ sculptuur String of Puppies te
veelopeenzwart-witansichtkaartmet
daarop een van zijn foto’s. De rechter
stelde Rogers in zijn gelijk, waarna
Koonseenvandevierexemplarenvan
het beeld, terwaarde van 125 duizend
euro dollar,moest overhandigen aan
Rogers.
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1 TimeOut Londen (UK)
7 procent van de stemmen.
Ontwerp: Tracey Emin, chef
vormgeving: AdamFulrath.

2 Fortune (India)
6 procent van de stemmen.
Coverbeeld en ontwerp: Nilanjan
Das.

3 TimeOut London (VK),
5 procent van de stemmen.
Artdirector: AnthonyHuggins,
hoofdredacteur: Caroline
McGinn.

4Wired (VS)met gast-redacteur
Christopher Nolan. Hoofdredac-
teur: Scott Dadich. Artdirector:
Billy Sorrentino. Chef vorm-
geving: Caleb Bennett. Chef foto:
PatrickWitty.

5YorkMagazine (VS).
Foto: HumzaDeas. Typografie:
James Victore. Artdirector:
Thomas Alberty.

6NewYork TimesMagazine
(VS). Foto-illustratie door
JohnnyMiller. Chef vormgeving:
Gail Bichler. Chef fotografie:
Kathy Ryan. Ontwerpers: Raul
Aguila, BenGrandgenett en
Jason Sfetko.
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