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DA[Í, OF...
Dalí, of hoe word ik beroemd?
Door René Groothof/Beer Mu-
ziektheater
Vanaf 9..jaar.7/2, Theater Dako-
ta, Den Haag. Tournee t/m
29/5: stipprodukties.nl, muziek-
theaterproducties.nl en dali.nu

Me e ster u erteller Gr o othof
duikt als qltijd diep in de
geschiedenis uan zijn
personage.

Hij lijk serieus op hem. En boven-
dien: hij geniet er zichtbaarvan om in
dehuid te kruipen van de grote sur-
realist uit de voriç eeuw Salvador
Dali (1904-1989). Acteur René Groot-
hof - vanzelfsprekend met snorretje -
hoeft in zijn. nieuwe jeugdtheater-
voorstelling DaIî of hoe word ik be-
roemdT weinig te doen om,-flanerend
met zijn knopwandelstok, té suggere
ren dat de Catalaanse kunstschilder
waarlijk is opgestaan. De setting is
slim. Een suppoost en een gids (te-

vens respectievelijk de cellist en de
toetseniste met mechanisch Duits ac-
cent) arriveren tiidens een rondlei-
dingdooreen museum in een zaalvol
kunstwerken van DalÍ. Op de achter-
wand verschijnen projecties van (de-
tails van) Dali's beroemde schilderij-
en. Een koelkast domineert het mid-
den. Daaruit klink plots de schelle
stem van de bij leven ingeworen kun-
stenaar (in werkelijkheid bleef het in-
wiezen slechts bij een wens van DalÍ).

En dan kruipt Groothof te voor-
schijn om tegen hetjonge publiek in
vuur en vlam te rappen en te oreren
over de genialiteit van zijn persona-
ge, In ritmische zinnen van toneel-
schrijver Don Duyns benadrukt
Groothof onbeschaamd Dali's onbe-
scheidenheid.'Ik ben onvergetelijk
geniaal. Mijn woorden zijn als gou-
den muntjes, die mijn mond uitmar-
cheren.' Ondertussen plukken en
knallen de twee Duitse muzikanten
driftige de felle composities van
facob Ter Veldhuis langszij. Zoals al-
tÌjd bij meesterverteller Groothof
duik hij diep in de levensgeschiede-
nis van zijn personage om diens þsy-
che en thema's te vèrklaren. In dit ge-
val maakt hij voor jongeren plausi-
bel dat DalÍ's fascinatie voor de dood
te herleiden is tot diens vroeg gestor-

ven broertje. DalÍ moest hem vervan-
gen en kreeg dezelfde naam. De ion-
ge Salvador raakte in verwarring tij-
dens het wekelijkse bezoek aan het
grale van zijn broertje, met daarop
zijn eigen naam gebeiteld. Hii nam
zich voor altijd beter te zijn dan zijn
dode evenknie - een oneerlijke con-
currenriesrrijd die hij beslechtte met
grootheidswaan en nachtmerries.
Zie daar, de bron van zijn surrealisti-
sche bebldtaal.

Ook de smeltende uurwerken en
de vele naakten krijgen een her-
komst (in DalÍ's eetmanie en de aan-
bidding van zijn muze Gala). Regis-
seur Aike Dirkzwager gaat bij de keu-
ze van de projecties het bloot in de
schilderijen niet uit de weg; zodra er
geschilderde borsten verschijnen in
de diareeks, joelt het publiek onge-
makkelijk. Het. bewijst hun betrok-
kenheid: de jongeren pikken alles
wat Groothof hen aan extremen
voorspiegelt. Ook de wijze les over
snelle roem aan de hand van (iets te
gemakkelijk gekozen) beelden van
Ben Saunders uitThe Voice of HoIIand.
Al is de waag of ze uiteindelijk de ori-
ginele kunst van Dalí verkiezen bo-
ven de inwisselbare vijf minuten
over een rode. televisieloper.
Annette Embrechts


