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deze laatdertigers hebben duidelijk de
boot gemist als rocksterren. De heren
beloven dit recht te zetten op hun volgen-
de album, waarvoor zij zullen terug-
keren in de tijd. (MARINUS DE RUITER)

COLIN’S GODSON – IN SPACE 

(Eigen beheer, colinsgodson.com)

Handig dat Fergus
& Geronimo op de
hoes van hun nieu-
we album vermel-
den dat ‘all perfor-
mers on this record

are humans and were born on Planet
Earth’. Je zou je bijna vergissen. Funky
Was The State Of Affairs pingpongt
voortdurend tussen verschillende stijlen
en sferen en volgt daarmee het voorbeeld
van onaardse sixties-langspelers als het

Bijval krijgt hij uit de Britpop, van beroemde
bands als Franz Ferdinand en The Cribs. Creed
speelt met zijn eigen rockband liedjes die simpel
lijken: Alphabet bestaat uit het fonetisch opdreu-
nen van het alfabet, in 1–100 zingt hij letterlijk
deze getallenreeks en Fuck Off bestaat uit het
agressief herhalen van de titel. Toch eisen ze
veel van een muzikant.
‘We spelen bijvoorbeeld één couplet normaal
en het volgende achterstevoren,’ zegt Creed.
‘Dan ga je tegen je natuurlijke ritme in en dat is
erg lastig. Het zou handiger zijn om een drum-
computer te gebruiken, maar dan mis je iets.
Juist door het risico op menselijk falen voorkom
je dat het saai wordt.’
Creed wist een groot publiek te behagen met
zijn meest recente muziekstuk Work no. 1197:
All the bells in a country rung as quickly and as
loudly as possible for three minutes. Voor de ope-
ning van de Olympische Spelen probeerde hij
zo veel mogelijk Britse kerkklokken en andere
bellen drie minuten aan het luiden te krijgen.
Met groot succes: de BBC-ontbijttelevisie deed
rechtstreeks verslag.
Wat zijn creaties succesvol maakt blijft een raad-
sel voor Creed. ‘Mijn liedjes, schilderijen en 
installaties zijn volstrekt logisch gestructureerd,
maar dat is niet de reden,’ zegt hij. 'Waarom
bepaalde kunst boeit is onverklaarbaar. Volgens
mij boeit Shakespeare omdat zijn woorden vat-
baar zijn voor herhaling. Dat blijft voor mij een
leidraad: iets is pas goed wanneer het herhaling
kan verdragen.’
Creeds album Love To You is het resultaat van 
zeventien jaar wikken en wegen, waarin zijn band
zich ontwikkelde van minimalistisch art-punktrio
tot gevarieerde rock-’n-roll-revue naar voorbeeld
van Johnny Cash en Bob Dylan. Het klinkt onver-
wacht meeslepend, en met zijn balans tussen 
radicale eigenwijsheid en publieksvriendelijke
houding toont Creed zich een voorbeeld voor
elke kunstenaar.
(MARINUS DE RUITER)

MARTIN CREED – LOVE TO YOU 

(Moshi Moshi/The Vinyl Factory) 

zonderling achter dit systematisch geordende
universum?
Creed (1968) blijkt een goedlachse Schot, die
vragen veelal beantwoordt met ‘Aye!’ (bevesti-
gend) of ‘I doon’t knoow’ (ontkennend). Humor
gebruikt hij in zijn kunst alsof het verf is. ‘Van alle
dingen in de wereld houd ik het meest van dingen
die me aan het lachen maken,’ zegt hij na een
uitvoering van zijn ballet Work no.1020 op het
festival Springdance in Utrecht. ‘Dat hoeft niet
iets te zijn dat komisch bedoeld is. Het kan ook
een liedje zijn of een schilderij.’
In Creeds eerste choreografie gebruikt hij alleen
vijf basisposities uit het klassieke ballet. De werk-
tuiglijke manier waarop de vijf dansers over de
vloer bewegen werkt op de lachspieren, maar
volgens Creed is dat niet opzettelijk. ‘Grappig
probéren te zijn werkt meestal niet,’ zegt hij.
‘Met het ballet wil ik in principe een mix maken
van muziek en beweging. Reacties van het pu-
bliek heb ik niet in de hand. Het is net zo span-
nend als een date.’
Dat hij mensen onbedoeld ook boos kan maken,
bleek toen Creed de prestigieuze Turner Prize
ontving met Work no. 227: The lights going on and
off, door veel critici aangehaald om het bank-
roet van de hedendaagse kunst te verkondigen.
Het liet hem niet onberoerd; hoewel het Museum
of Modern Art het werk aankocht, wordt Creed
nog altijd bevangen door faalangst. ‘Ik ben er
verslaafd aan geraakt,’ zegt hij. ‘Daarom doe ik
zo veel verschillende dingen, omdat ik niet in een
hoek gezet wil worden door de vijand, wie dat
ook mag zijn.’

witte album van The Beatles en Freak
Out! van The Mothers of Invention. 
Fergus & Geronimo ontstonden op de
tekentafel van cartoonist/illustrator 
Andrew Savage, als punkduo waarvan
de eerste singles klonken als ouderwetse
soul en R&B. Naast Motown houden
Savage en partner-in-crime Jason Kelly
van andere stromingen uit vervlogen 
tijden; hun debuutalbum Unlearn paro-
dieerde in goede, authentiek klinkende
liedjes ondermeer garagerock, psyche-

Boven: mathrock volgens Martin Creed
Links: een goedlachse Creed in de 
Wing Sang-galerie te Vancouver 

Wie het oeuvre van Martin Creed doorspit waant
zich in een sketch van Monty Python. Een greep
uit de titels: Work no.129: A door opening and
closing (mechanische installatie), Work no.141:
From none take one add one make none (instructie
op papier), Work no. 182: All the sounds of a
drum machine (geluidsopname). Wie is de 

De Britse kunstenaar Martin Creed
werd berucht met zijn installatie
Work no. 27: The lights going on
and off, die precies doet wat de titel
zegt. Met zijn rockband dreunt hij
gortdroog het alfabet op, of de
nummers 1 tot 100. Zijn album
Love To You klinkt niettemin mee-
slepend en allesbehalve saai.

opq

One-two-three-100!
op de conceptalbums van grote bands
uit de jaren 70. Net als die ambitieuze
lp’s is Colin’s Godson in Space verpakt in
een ouderwetse klaphoes. Fijn verschil
met de langgerekte dubbelalbums van
weleer is dat Colin’s Godson klaar is in
zeventien minuten. De elf korte liedjes
zijn niettemin volgepropt met spacey
verwijzingen naar bijvoorbeeld Bowie
(Space Oddity), Beastie Boys (Interga-
lactic), Star Wars en Star Trek. Het strip-
verhaal binnenin de hoes (een schaamte-
loze Kuifje-ripoff) volgt het verhaal van
de cd: Colin’s Godson raakt verwikkeld
in een sciencefictionepos, waarin rijke-
lui de ruimte ingaan om belasting te
ontduiken en de aarde bedreigen met
een gigantisch hemellichaam in de vorm
van het hoofd van oud-premier Marga-
ret Thatcher. Aan Colin’s Godson de
taak om deze ijzeren planeet te vernie-
tigen en op tijd weer thuis te zijn voor
de thee. Colin’s Godson verpakt deze
fijne onzin in catchy powerpop, met gi-
taar, bas, drums en jengelend keyboard.
Zang, riffs en hooks zijn dik in orde;

Begin jaren 80
begon Neneh
Cherry haar car-
rière bij postpunk-
kunstcollectief Rip
Rig + Panic.

Daarna scoorde ze ineens commercieel
succes met eigen hits als Buffalo Stance
en Manchild. Drie platen later werd ze
geveld door de ziekte van Lyme en moest
ze het rustig aan doen. Ze trok zich te-
rug in thuisbasis Stockholm met manlief
en deed hier en daar eens een duetje
of werkte mee aan een danceproject.
In de nieuwe eeuw richtte ze de groep
Cirkus op met schoonzoon, dochter en
echtgenoot. Dit carrièreverloop kan
duiden op een nogal labiele geestes-
toestand, maar wie Miss Cherry ooit
live zag weet wel beter. Buitengewoon
eigenwijs doet ze waar ze zelf zin in
heeft. En met overgave. En ze had zin
in een jazzexperiment met freejazztrio
The Thing. Neneh zet haar tanden in
een aantal persoonlijke favorieten en
scheurt ze die aan stukken, waarbij er
een hoofdrol is voor de vette baritonsax
van Mats Gustafsson. Dream Baby Dream
van Suicide komt voorbij en Dirt van The
Stooges, maar ook meer recent werk
van MF Doom en Martina Topley-Bird
krijgen een make-over. Cherry’s stem
kan de experimentele ritmes en scheu-
rende saxofoon makkelijk aan. Ze gilt,
fluistert, spuugt en zingt alsof haar leven
er van af hangt. Cherry flirt zowel met
pop als freejazz en creëert met The
Cherry Thing een uitermate spannende
plaat die niet bij eerste beluistering zijn
inhoud prijsgeeft. De middelvinger van
Neneh is hard, vet, kloppend en recht
in je gezicht. (BAS DE KONING)

NENEH CHERRY & THE THING –

THE CHERRY THING (Smalltown 

Supersound/De Konkurrent)

Wie is er niet on-
der de indruk van
Also Sprach Zara-
thustra van Richard
Strauss, de majes-
tueuze orkest-

muziek waarmee filmklassieker 2001:
A Space Odyssey van start gaat? Dat
kunnen wij ook, dachten de heren van
Colin’s Godson en het nieuwe album van
dit Britse gitaarbandje opent dan ook
met een rockversie van Zarathustra. Wat
volgt is een prettig gestoorde parodie

Ruimtereis in
17 minuten

opq

Onmiskenbaar
menselijk

Fergus & Geronimo: cartoonfiguren met
een menselijk gezicht

opq

Neneh’s 
middelvinger 

: COUNTRY CREEK – ERIK KRIEK


