Toneel onder het Vondelpark

theater Toneelgroep De Warme Winkel geeft
in een bunker ~eestig, ontroerend antwoord
op de bezuinigmgen op de kunsten.
door Maf11I van der Jagt

e opdracht 'vtnamelen on·
Ik. de Vondelbrug" maakt
dal )e anders kijkt naar do!
typts dJe rondhangen biJ ~
grootste onderdoorgang In
het Amsterdam"" Vonddpark. wldruchtlge drinkers. slofel\' rugut kloerist en, blowende jongeren, verdwaasde muzikanten - zouden ze er bil horen? Of Is hel

omgekttrd. en hoon de Mweker van tonttlgrotp De warrt1e WInkel biJ dne randnguren?
'Fuck Mark Rulle' zullen wt tWff mannen
straks in rm _Igtmeend maar richtingloos
schddduet I>o~n 1'OCpl'n. 'Fuc:k de lI\dsgttSl.
Fuck de subsidies op tomaten. En fuck de gemttnt clljke broedplaatM!n. 0 Ja. en Oamkn
1111'$1, fuck ook Damlen Hlrst l' De mannen hei}bl:n ~poren van schmink op hun gnlcht - nel

spei'ldcn u nog Ifl~levelilk HO onderdrukte vrouwen een in opstand gekomen 'neger'.
Nu drag.,n tt ~ntl .. n(\e.«u~ IrgrrJas·
leS met ep;Iuletten en gllmmmde knopen, en
naast Mil ligt hrt !leWtt, waannet':ot een hOtklg marlonette~hl hebben gemimed.
L~lItnQntfndunten h<!<" 1de nIeuwe VOOI'$I~1ling
YJn ~ Warm~ Wink~l,~ n hel Is hel gersUgste,
ont1'OCrc:ndsl~ en vltaalstt Amwoord dat hel
theater de afgelopen Ujd heeft geg~n op de
h ll egaande bewlniglngen WU~ het kabi·
M t de kunsten wil gaan anmlj~n. Het bewek
wordt ontvangen opeen 500ft illega~ bljttn·

·Fuck de tijdsgeest. Fuck de
gemeentelijke broedplaatsen.
Ja. Damien Hlrst. fuck ook
Damlen Hirst"

o
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kDmstln een bunker die l.lch In het Vondel park
blilkt tc bevinden. voor een IUllel ~drag ge huurd van de krakersverenigIng die de voormalige schuli keLdcr beheert.

In smaak natuurlijk
'We wilden onderduike n in het centrum,' verklaren Vlnttnt RIetveld en \Y<Ird Weemhoff die
de voorstelling maakten en sptlen. 'We wllden
ons terugtrekken In een vrllJge omgeving om·
dat we nlel m eer gewild zIjn. "Ondergronds .
onder on$" s tond cr op he! tegelt je boven deze
voontcllJng: In een geweldige geklophaal ·epl·
loogwordt dit 'onderons' ong maklr.elljk ult....,rgroot. We hebben nikshocvcn tebetak>nom binnen te komen. maaralsde actcurs mtI de helm
rondgaan voor een bijdrage. blijkt tIctt niet zo

vrijwillig als aangekDndlgd. In he! gnwe bouwlamplicht worden de toescoouwen begroet al s
bek~nden, vrienden en buren, en terwijl de po ....
temonne6 worden getrokken. filos(lferen de
s~iers hardop over de prijs van een gemiddeld
theaterbart~. e n over de koslen die zo'n Y(l(N'
stelling. ondalÛC$ het bijeengeraapte dcoor, toch
met zich metbiel'l!t. 'En smaak natuurlIjk, dlit
speelt ook etn rol.' Hardop ook denken de spelers mee over het bedrag dat een ieder OYer heeft
voor een aV'Ond waarin de kunst wordt gelerd
met grof gcprojcct""rde schilderijen, mlJme·
ringen over de regeli van de "-lsprekendheW·.
een droef meegemompeldc popsong over 'just
another day ln parttdlsc' en hel op de muur n.a.
tekwcn van Cfll Japanse ~ecn in een muscum
die lroost biedt al! je er oog \IQOI" hebt.

RuIme scru.nldngen worden met gejuIch on l·
vangen, t n de besm uiktheld dIe het geld geven
~pt, -.nll schaamtdoosOYtfKhowuwd.
'We nUlltn <!<"n .oorscllot - nlet alle serieus op de rkhtlng die het nu op ga;tt met de kunst,'
zegt V1namt Rletwld. 'We wordI:n ~ als
<!<"n ti'OO!'p parasieten. Elke Iheatergroo,p doel
zijn uiterste beslom zo veel mogelijk publiek
te genereren, maar we zijn kunstenaars, geen
geldma ken. We moeten allemaal hard werken
en geld verdienen, en waarvoordan ? Om naar
de bIosaxop te ga;tn. Maar dat Is ook 'Aftr een
geldverdlenmachInc. Hei l! torn brlangrljk dat
er nog p\etltcn :IJ)n diedaar bulten vallen:
In hun poglngom positie Ie ~p;llcn In de huldl·
ge belegering van de kunst. krulpen de acteurs
In het kostuum y"n een negentlende·eeuwse
luitenant. Rletveld,Oat waren rlJkelulswontje.
dIe n lel wisten wat ze met hun le~n IllOe$ten
en dan maar In het leger glngen. Vtcl KhrlJven
hebben als luitenant gediend: joseph Roth heeft
Cl' veel over gesd>reven, alle lIuss1sd1e Khrlj·
YCl'SllJn In het ~ gn.uS(. Doe luItenant vulegt:nWl)Of'tllgde het leger zoals wij de kunsten
venegemwordigen.· In de voorstelling klinken
leksten van Ernst lüngcr. die mln of meer fout
wal in de oorlog, maar wel het prachllgc LuUr.
nlml Slurm schrce('waarin een ste l officieren In
een bunker prnten over de mooie Duitse rultuur die ze aan het verdedigen :djn·.
Elgenlljk ~t Doe \I'annc Winkel dit In al haar
WIOnlelHngtn: de 'OOS<l e ruituuT vt"rdedigen.
Doe gi'OO!'pOOd ""n gul:dge p p uIl de kunst#K hlrdenls:; laai zk>n en horen wie Ralncr Maria
Rilke was, ofOskar Kokoschka, of de boksen ·
de d lchttr Ilorls Ryzhy. Maar er 1$ niks betweterig. aan: n iets wordt heilig verkLaanJ . e n de
sechoonheld krijgt ""I' waardige tegenhanger
In Larmoy.mtle. gespeeld amatcurisme. wreed·
held en vernietigingsdrang. In de O<>tl'Cltrmdste Ià~ van wlt~mtlldumnt lopen de t'Aft
' I"'ICI I dw.u'S door ""n proJutle van hel K hll·
derl' Wa/IdtbQ, bom! mi I« Al~ mlll van Cöo.par
David fl1edrk:h: een wandelaar die uitkijkt ""er
een romant isch landschap. 7." trekken het morsIge prolcctldaken weg. maar de proj«t le blijft
en liet 1$ alsof de lullenanten dieper het sch il ·
dcrlJ In krul~n. 7." volgen de weg die de negen·
tlendt-eeuwse kunstenaar heeft. aangegeven.
en to~n hel ware gezJchl Ydn de strijdende
lulte nanlen. Ooeu l(m""l$pe~iS :djn glds.cn In
het h l$tonKIIe !:lndschap van de !Choonheld.
En zelfs In een benauwde krakersbu nker I~rt
dal een ruimtelijk gevoel op ' de vrijheid dat al·
les mogelijk ls. Ook als die vrijheid bduld moet
....,rdcn mei een (niet zo) \I1"lJwllllge bIJdmge . •
'wlle,"ml~ndunrnt': tOl n IJd mrll'lln
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