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Tangostad

Buenos
Aires
In Buenos Aires loop je in Parijsachtige
straten zo begin 20e eeuw in. Pik een
tangolesje mee in antieke danszalen en kijk
bij de professionals af hoe het echt moet.
Terug in de 21e eeuw is het genieten van
ultra-hippe restaurants, prachtig design en
de elektronische versie van de tango.
Tekst: Annette Spaan| fotografie: Kobby Dagan en Annette Spaan
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Ze kijkt naar hem alsof het de laatste keer is. Zijn blik laat
haar geen seconde los. De bandoneon wordt vurig in en uit
elkaar getrokken, violen halen woest uit. Hun melancholische klanken snijden door ons heen, terwijl we mee worden
gesleept door de vervoering van het danspaar.

Doorbraak van de tango
Gehypnotiseerd staren we in Café Tortoni naar de dans die
door UNESCO tot Werelderfgoed is uitgeroepen: de tango.
Eind 19e eeuw geboren uit melancholie en heimwee van de
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Verrast
kijken we
naar de
huizen in
de buurt
die volledig
beschilderd
zijn met
fileteado,
de typische
schilderstijl
van de
porteños.
Krullerig,
kleurrijk
en vol
poëtische
zinnen.

kleurrijke mix van arme immigranten.
Begin 20e eeuw werd de bandoneon
erbij gehaald. Tangoplaten vlogen
over de toonbank en in 1912 drong
de dans ook in Europa door. De upperclass stortte zich er massaal op,
de tango trok zijn armoedige jasje
uit. In Argentinië beleefde de tango
zijn hoogtepunt tussen 1935 en 1952.
Grote strijkorkesten speelden tot diep
in de nacht, terwijl de Argentijnen
niet meer van de dansvloer te krijgen
waren. De mix van bouwstijlen in Buenos Aires is een mooi decor voor de
theatrale dans. De stad oogt opvallend
Frans. Dat krijg je als rijke Argentijnen
regelmatig op de koffie gaan in Parijs.
Eind 19e en begin 20e eeuw vergaapten ze zich aan de architectuur van de
Franse hoofdstad en kregen ideeën
voor bouwprojecten in Franse stijl.
De eerste burgemeester van Buenos
Aires droomde van een echte Hauss
mann boulevard, het invliegen van
Franse architecten begon. Er kwamen
grote stadsparken, brede boulevards,
leuke Franse balkonnetjes en art nouveau interieurs.

Terug in de tijd
Argentinië behoorde op dat moment
tot de tien welvarendste landen ter
wereld en trok veel Europese immigranten aan. Italianen, Spanjaarden en
Duitsers stroomden het land binnen.
Vooral de Italianen begonnen ijverig
te bouwen. Buenos Aires oogde nu
koloniaal, Frans en Italiaans tegelijk.
Vanaf de jaren dertig kwam daar nog
een voorkeur voor wolkenkrabbers
bij. Binnen in de historische gebouwen zijn de vervlogen tijden soms
nog springlevend. Café Tortoni is zo’n
plek. Met zijn prachtige art nouveau
interieur is het door UCityguides uitgeroepen tot één van de tien mooiste
cafés ter wereld. Zwart-wit foto’s hangen scheef aan bejaarde behangetjes
in het donkerhouten interieur. Glas
in lood lampen schijnen hun zachtgele licht. Geopend in 1858 is dit het

oudste koffiehuis van Argentinië. Door
de jaren heen een favoriete hang-out
voor intellectuelen, kunstenaars en
artiesten. Jorge Luis Borges en Carlos
Gardel waren er kind aan huis. Naast
Tortoni zit de Academia Nacional de
Tango, met het internationale tangomuseum.
In La Confitería Ideal gaan we zelf de
dansvloer op. Deze in 1912 geopende
tangosalon is als set gebruikt voor
de film Evita en The Tango Lesson.
Ervoor is een antieke banketbakkerij
die leidt naar een prachtige zaal met
houten tafeltjes, verweerde spiegels
en marmeren pilaren. We kopen een
kaartje, lopen de trap op en bekijken
de dansparen op de vloer. Het voelt
alsof de tijd ons meeneemt naar zijn
versleten jaren. We zetten de eerste
danspassen. Het oude spiegelglas
reflecteert ons gestuntel, maar de
muziek voert ons mee met zijn melancholische kleurenpalet en de wereld
verdwijnt naar de achtergrond.

Vergane glorie
We verlaten downtown Buenos Aires
en gaan naar de immigrantenwijk La
Boca, waar de tango deels is ontstaan.
De vrolijk gekleurde huizen, kunst
en tangovoorstellingen van straatmuseum Calle Museo Caminito zijn
een bezoek waard, maar we vinden
de wijk over-toeristisch en gevaarlijk
buiten de druk bezochte gebieden.
Voor ons is San Telmo the place to be,
één van de oudste wijken van de stad.
De straten zijn geplaveid met keien,
de gebouwen krullerig en Italiaans.
Vergane glorie wisselt af met chique
gebouwen, winkels puilen uit van
antiek. Tegelijkertijd is het een van
dé plekken om het moderne design
van Buenos Aires te zien. L’Ago is een
topadresje. Bohemiens, schrijvers en
kunstenaars voelden zich hier thuis.
Net als de tango. Plaza Dorrego is het
kloppend hart van San Telmo en één
van de oudste pleinen van de stad.
Vaak zijn er straatoptredens. Sommige
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succesvolle orkesten zijn hier zelfs
begonnen met spelen, zoals Orquesta
Típica Fernández Fierro. Vanavond
dansen porteños en toeristen hier
samen de tango. Heerlijk in de buitenlucht, iedereen kan gezellig aanhaken.

Tango, techno en trance
Op zondag wordt de wekelijkse markt
gehouden in Calle Defensa, een straat
vol antiekshops. Bij een marktkraam
met cd’s knalt muziek uit de jaren
tachtig uit de boxen, gemixt met een
tangobeat. Als je niet beter wist zou
je in Argentinië denken dat we nog
midden in de eighties zitten. Je hoort
de jaren tachtig hits overal. Met de
traditionele tangomuziek is inmiddels
flink geëxperimenteerd. Zo wordt het
gemixt met hiphop, jazz, techno en
trance. Enthousiast kopen we cd’s van
bands als Tanghetto en Violentango.
Na de antiekmarkt puilen onze tassen
uit van sodaflessen, servieskopjes en
leren maté-bekers. We lopen Pasaje
La Defensa binnen, een schitterend
herenhuis uit 1880. In de voorheen
luxe privévertrekken bevinden zich nu
winkeltjes en antiekshops.
Als de markt is afgelopen, dendert er
zoals elke week een live band door

de straten richting Plaza Dorrego.
Drummend, swingend, juichend, met
een alles overheersend volume. Mensen gaan massaal uit hun dak en de
straat lijkt te springen. Buenos Aires
mag dan vol Europese invloeden zijn,
dit is typisch Zuid-Amerika. Verderop
in Calle Defensa komen we in hele
andere muzieksferen terecht. Keiharde sixties muziek lokt ons de Eureka
LP Store binnen. Daar snuffelen we
nog lang in de uitgebreide collectie
grammofoonplaten. Vanaf een LP-hoes
kijkt ‘King of tango’ Carlos Gardel ons
lachend aan.

Dansen in het huis van Gardel
Die zanger, songwriter en acteur
heeft de tango sterk beïnvloed en
schreef samen met Alfredo Le Pera
diverse klassieke tango’s. Toen de
tangoheld in 1935 omkwam bij een
vliegtuigongeluk, was de wereld in
rouw. Carlos Gardel woonde in de
wijk Abasto, waar nu het Museo Casa
Carlos Gardel is in zijn laatste woning
in Buenos Aires. Wil je tango leren op
een bijzondere plek, dan kun je hier
tweemaal per week lessen volgen.
Verrast kijken we naar de huizen in
de buurt die volledig beschilderd zijn

met fileteado, de typische schilderstijl
van de porteños. Krullerig, kleurrijk
en vol poëtische zinnen.
De porteños gebruiken hun muren
graag als schildersdoek, want overal
in de stad tref je graffiti aan. Vooral in
San Telmo. Grafittimundo laat deze bijzondere straatkunst zien in zijn tours.
Gardel is in Abasto overal terug te
vinden. In Pasaje Carlos Gardel staat
een aan hem opgedragen monument,
in Pasaje Zelaya zijn verscheidene
portretten en (tango)teksten op de
muren geschilderd. Voor een echte
tango-outfit en bijpassende schoenen
moet je ook in deze wijk zijn. Het barst
er van de tangoshops.

Buurtje van Borges
Palermo Viejo heeft weer een heel
eigen gezicht. In de winkels zie je de
laatste trends en bijzonder design.
Buenos Aires staat internationaal
bekend om zijn ontwerpen, en is in
2005 door UNESCO uitgeroepen tot
de ‘stad van design’. De restaurants
en boetieks hebben overduidelijk de
beste interieurstylisten over de vloer
gehad. Ook de gebouwen in Italiaanse
stijl zijn daarbij niet overgeslagen. Een
felblauwe muur met gouden barokke


8 tips
voor
een
perfecte
tangotour
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Hans en Yolande runnen in Nederland tangoschool Amsterdam
Club de Tango. Tangomekka Buenos Aires kennen ze op
hun duimpje. Hun advies: als je in Buenos Aires de tango wilt
dansen, volg dan eerst een beginnerscursus in Nederland! Acht
bijzondere tangoadressen voor een perfecte tangotour door
Buenos Aires volgens dit doorgewinterde tangoduo.
1. Niño Bien Voor ons is dit de mooiste en meest stijlvolle
tangosalon in Buenos Aires. Mensen komen hier niet alleen
om te dansen, maar ook om te zien en gezien te worden.
Beroemde dansparen hebben er een vaste tafel en arriveren
altijd laat in de avond. Ook zijn er veel docenten. Je kunt er
het beste op donderdag heengaan.
2. La Catedral Deze salon is echt underground en zelfs
een beetje louche. Het is er vrij donker en de muren zijn
behangen met spullen van de straat. Je ziet er veel jonge

mensen. Ze spelen vaak moderne tangomuziek en je kunt er
ook lessen volgen. www.lacatedralclub.com
3. Salon Canning Salon Canning heeft absoluut de mooiste
vloer van alle tangosalons. Leuk is dat er elke dag een
andere organisatie aanwezig is, waardoor er elke avond een
andere sfeer hangt. Onze favoriete organisatie is Parakultural.
Er kunnen ook lessen worden gevolgd.
www.parakultural.com.ar
4. El Arranque Uniek aan deze salon is de gemiddelde
leeftijd: 70 jaar! Het is er niet per se mooi, maar je komt er om
de oude tangueros te zien. Vooral leuk zijn de matinees, van
16:00 tot 20:00 uur.
5. Porteño y Bailarin Het fijne aan Porteño y Bailarin is dat er
twee dansvloeren in elkaar overlopen, in een soort L-vorm.

Het is erg toegankelijk en leuk voor toeristen.
6. Comme il Faut Een schitterende tangoschoenenwinkel
in een ‘Parijse’ straat. De schoenen zijn fantastisch!
Arenales 1239, www.commeilfaut.com.ar.

&más

7. Las Violetas Een restaurant en koffiehuis in Franse stijl.
Er hangt een bijzondere sfeer, de taartjes zijn heerlijk.
www.lasvioletas.com
8. Esquina Homero Manzi Beleef de jaren dertig en veertig
opnieuw in dit grote tangorestaurant met geweldige shows.
www.esquinahomeromanzi.com.ar
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details is heel normaal. De wijk
Palermo Viejo is onderverdeeld in
Palermo Soho en Palermo Hollywood.
In de laatste tref je - de naam verraadt
het al - veel televisie- en filmindustrie.
Hier zitten toprestaurants en het nachtleven is er geweldig. Maar Palermo
Soho is met zijn hippe winkels en het
bruisende Plaza Serrano onze favoriet.
We lopen door de Calle Jorge Luis
Borges, vernoemd naar één van de
belangrijkste schrijvers van de 20e
eeuw (1899–1986). Borges groeide
hier op in de tijd dat Palermo Viejo
nog arm en louche was. Het literaire
genie schreef verhalen, poëzie en
essays en maakte vertalingen. Ook
werkte hij samen met Ástor Piaz-

zolla. De beroemde tanguero zette
een aantal liederen van de schrijver
op muziek, wat resulteerde in de cd
Borges & Piazzolla - Tangos & Milongas. Voor tango kun je ook heel goed
terecht in Palermo. La Viruta is één
van de leukte adressen. Nieuwsgierig geworden naar Borges, lopen we
de fraai ontworpen boekwinkel Dain
Usina Cultural binnen. We kopen De
Aleph en Andere Verhalen en strijken
neer op de witte loungebanken van
het dakterras. Terwijl we van stylish
gedecoreerde tapashapjes smullen,
genieten we na van onze tangoavonturen. Buenos Aires weet als geen
andere stad heden en verleden zo
aangenaam te combineren. 

Saber MÁs
buenos aires

Choreograaf Neel Verdoorn is een vakvrouw,
een goede kijker en luisteraar, een danser in
hart en nieren bovenal. Dat zie je terug in de
patronen en passen die ze voor de negen mooi
expressieve mannen en vrouwen van het ID
heeft gemaakt.

Guat emala
Cit y

Mini-wiki
Buenos Aires heeft drie miljoen inwoners

Colón
Panama

en is één van de belangrijkste
steden van Zuid-Amerika. Vlieg er

Boekwinkel El Ateneo

rechtstreeks heen met KLM en ga bij

Eén van de mooiste boekwinkels ter

voorkeur in het voor-of najaar.

wereld in Teatro Gran Splendid uit 1919.

Tango festival y mundial

Bares notables

Ieder jaar wordt in augustus het Tango

Buenos Aires heeft een lijst van cafés

Festival van Buenos Aires gehouden,

samengesteld met cultureel erfgoed;

in combinatie met de wereldcup. Een

bares notables. Ze zijn een bezoek

Mirjam van der Linden, de Volkskrant

San Telmo.

Er moet gezegd worden dat ik een aantal
geweldige dansers bezig heb gezien die vooral
in hun solo’s konden ‘uitpakken’. (…) Het tango
orkest Zárate heeft zijn sporen al op vele podia
verdiend, en ook gisteren speelden ze de tango’s
van Pugliese met een overtuigingskracht alsof ze
deze hele muzieksoort zelf uitgevonden hadden.

Een tijdschrift geheel gewijd aan de

Gratis stadsgids

tango. www.eltangauta.com.

Vind je het leuk als een lokale gids je

Rob Nuijten, Tango Agenda Netherlands
www.torito.nl

waar spektakel!

waard, zeker Bar Seddon en La Poesía in

El Tangauta

team van vrijwilligers klaarstaan.

BUENOS

Kijk op www.bue.gov.ar voor een tour

www.cicerones.org.ar

AIRES

langs het Buenos Aires van Borges.
Leuk is een bezoek aan boekwinkel La

Informatie

Ciudad, waar hij veel tijd doorbracht en

www.gringoinbuenosaires.com

zijn boeken signeerde. Zijn signeertafel

www.welcomesantelmo.com

staat er nog.

www.tangobuenosaires.gob.ar
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gratis rondleidt? Cicerones heeft een
Jorge Luis Borges
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