Kinderen op
sleeptouw in
beeldentuin
van het
museum
JEUGDTHEATER
KWATTA
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Acteurs dartelen tussen beelden.
OTTERlO Het mag dan een vijver zijn

in een beeldentuin, waarom zou je er
niet een afwasje in kunnen doen? En
ook al bestaat het groene veld uit mu
seumgras vol kostbare sculptu ren,
waa rom zou je er niet op ku nnen
kamperen?
Het Nijmeegse jeugdtheatergezel
schap Kwatta zwermt tijdens de voor
stelling Kijk .. . daar drijft een Pan ! met
een gezonde brutaliteit door de beel
dentuin van het KröUer-Müller Muse
um in Park Hoge Veluwe. De acteu rs
benaderen de kunstwerken met een
innemende nieuwsgierigheid. Daa r
mee steken ze de kinderen aan , die ze
ti jdens hu n speurtocht door de muse
umtuin op sleeptouw nemen.
Ze laten de kinderen de ld lte van
graniet voelen door hen met hun bil
len op de stenen trappen van het a m
fitheate r van Marta Pan te plaatsen. Ze
da nsen een afwaskwastenballet op
een koperen gangpad uit de mini mal
art stroming. En ze illustreren hoe na
tuur en cultuu r in elkaar opgaan,
door een operazanger hartstochtelijk
met rollende r en keelklank Ic tussen
de bomen te laten kwetteren ('Kwat
ta, kwatta' en 'Kröller-MülJer').
Regisseuse Josee Hussaarts heeft al
les ingebed in een humoristisch ver
haal over een confli ct tussen een
- dienstbare suppoost en een elitaire
tante in ma ntelpak, die geen ki nde
ren duldt tijdens haar kunstervaring.
Natuurlijk vinden ze elkaar, zoals ook
een di kbuikig muzikaal heerschap
zijn zingende bruid ontdekt en de
kampeerders Arend n Tilly hun
groengespikkelde bJauwborstvogel
spotten (en daa rmee weer oog krij
gen voor elkaar). Door hun hart open
te stellen voor kunst kan de liefde er
ook nestelen, is het motto van dit lu
dieke samenwerkingsproject tussen
Kwatta en KrÖller-Müller.
Annette Embrechts
Kijk ... daar drijft een Pan! , Kwatta
vanaf 8 jaar 5/ 9. Kröller-Müller
Museum, Otte rlo. kwatta.info
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