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Patat en kaVlaar gaan 

best samen bij Kwatta 

doo r Nicole Beaujean, K ijk, daar drijft een Pan 

heeft niets te maken 
met de bosgod Pan, 
zoon van Hermes en 

de nimf Penelope. Alhoewel, eigen
lijk best veel met natuur. Maar 
daarover later m er. De titel ver
wijst naar de naam van de Franse 
beeldend kunstenaar Marta Pan, 
die permanent exposeert in de 
beeldentuin van het Kröller 
Müller Museum. En laat dat nou 
net de plek zijn waar de Nijmeeg
se Theatergroep Kwatta gistermid
dag de première beleefde van haar 
nieuwste kindervoorstelling. 
Voor zover ze bestaan, werkten al
le weergoden mee om deze beslo
ten voorstelling tot een succes te 
maken. Maar zoals dat met premiè
res gaat, waren de volwassenen 
oververtegenwoordigd in het pu
bliek. Jammer, want Kijk, daar 
drijft een Pan is juist bedoeld om 
schooljeugd kennis te laten maken 
met ku nst in het algemeen en de 
beelden tuin van Kröller Müller in 
het bijzonder. 

THEATERGROEP KWATTA 

'Kijk daar drijft een 
Pan' 

• Locatie: Beeldentuin van het 
Kröller Müller Museum. 

• Voor speellijst en actuele informa
tie: www.kwatta.info 

Hoofdrolspelers zijn een bekakte 
kunstkenner in mantelpakje, die 
kunst toch echt niets voor kinde
ren vindt, en natuu rvorser Arend 
de Vogel, die vooral oog heeft voor 
de natuur, en zijn vrouw Tillie 
daarbij vergeet. Suppoost Fred de 
Vries praat het geheel aan elkaar, 
en ja, hoort hij nu bij het museum 
ofhoort hij bij Kwatta? Het expres
sieve drietal krijgt ondersteuning 
van twee operazangers en een 
choreografe! danseres. 
De voorstelling begint bij SculptlL
re jlottante (1960-1961) van Marta 
. Pan en voert langs de vijver, over 
de gazons, de paden en langs de 
open p lekken, waar andere beel
den staan opgesteld. Pan ontwierp 

al deze elementen en verbond ze 
tot één geheel: museu m, tuin en 
een vijver. Arend de Vogel en zijn 
vrouw doen de afwas met het vij
verwater, en dat is zowel de stijve 
kakdame (Kim Berkenhagen) als 
de suppoost (Jaw i Bakker) natuur
lijk een doorn in het oog. En wat 
doen al die kinderen eigenlijk in 
het park? "Kunst en kinderen, die 
horen niet bij elkaar, net zo min 
als patat en kaviaar." 
Met veel humor, zang en dans laat 
Kwatta kinderen ontdekken dar je 
kunst op veel manieren (en heel 
persoonlijk) mag beleven. En het 
werkt: het jonge publiek kijkt ge
biologeerd toe en luistert adem
loos naar het lied Muze Amuse. 
De Nijmeegse theatergroep werkte 
eerder op deze educatieve w ijze sa
men met Museum Het Valkhof. 
Behalve als vrije voorstellingen in 
oktober wordt Kijk, daar drijft een 
Pan. gespeeld voor schoolklassen 
(groep 5 t!m 8). Echt jammer, ue
ze herfstige timing, want een beet
je zon werpt letterlij k een heel an
der licht op deze speelse open
luchtkunst. 

Theatergroep Kwatta tijdens een voorstelling in het beeldenpark van het Kröller-Müller. foto Edwin Deen 
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