Luitenanten wegen kunst op een mooie manier
THEATER lui~nant~ndu~tttn door ~
Warmt Winkel. ~zfen: lJ/4 in de bun-

ker in het Vond.clpark.Aldaar tlrn l8l5.
ReseMren vil Fr'Sl:ati. Meer infonnati.- op
ilN!winkeLnL

_.<lew.,

IJl ~ltten ZE' rond de kachel.
De acteurs Vincent Rietveld

en Ward W~mhorr tien
eruit alsof ze hier al jaren
~blljven. De meI paardendekens
omzoomde ruimte bevindt zich in
Hn van de bruggenhoofden waar
de Van Baerleslraa~het Vondelpark
kruist, en die VToe~r dienst deed
als bunker. Het is er bedompt en op-

vallend koel. Als erboven een tram
langs rijdt. opent een deur, maar
voordat de twee mannen naar binnen kunnen is de tram alweer voor-

biJ en gaat de deur weer dicht.

Theatergroep De Wanne Winkel
vestigde de afgelopen laren haar
naam meI een serie voorsrelllngt'!n
over Oostenrijkse kunstenaars en
eerder dit seizoen maakten ze In
Rotterdam de weelgalou voorstelling Poften en bandieten 0YeT de
Russische dichter Bons Rhyzy.
Voorstellingen als een non-HetJe boek. waarbij lezing, quiz en Wiki·
pedlakennis moeiteloos werden~·
combineerd uitzinnige theatrale
l'antasle. Hun nieuwe voorstelling
LIIitenan/endue/ten onlbeert w'n
strakke dramaturgie, maar binnen
de aS5ildalleve V'Olm welen de makers opnieuw schitterende en dol·
komlsche sc~nes Ie maken.
Het Is eelst even zoeken naar het
verband tussen Rietveld in bruidsjurk met een Ouitse tekst, Weemhoff
die luchtdrums speelt. de weerplole slapstick met geweren, stoelen

en kapoUe laarzen, hel lied van
Mon teveldl dal ze samen zingen en
de foeilelijke cover van Ano/her dar
in JXJrodj~ die ze nadrukkelijk niet
met'Zin~n. Maar gaandeweg wordt
het duidelijker. Wordt hier wellicht

Warme Winkel maakt
weer schitterende en
dolkomische scènes
de kunst gewogen en gered? Zijn de·
ze luitenanten de beschermers van
watnogoverls?
De mooiste sc~ne is als Rietveld
verlelt over een rots die bij deChlnese dichter Lan Ylng in de tuin stond.
Die tel«>nde hem op papier. een tijd·
schrift publiceerdeeen reproductie,
Rietveld heeft die overgetrokken op

sheets en met behulp van ~n overheadprojec:tor schildert hij dat weer
o p demuur.
Eerder heeft Ward Weemhorr al
tergend langzaam de vijf elementen
van een welsprel«>nd kunstwel'k
YOOrgedra~n; vast een bijna verloren gegaan citaat van een vergeten
kunstenaar. Als kunst blijft helllalen of in «!'!leis wordl geval Is liet
eindenablI.
En na deze tot nadenl«>n stemmende conclusie slaat de slemming
om, want De Warme Winkel ze(
zichzelf neer als frontsoldaten In de
Nederlandse culrure WIlrs en vraagt
het publiek geen toegangsprijs,
maar een 'vrliwilllge' bijdrage, die
na anoop van de voorstelling op onbetaalbare wllze door Rietveld uil je
zak wordt ~k1opt.
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