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[!e'slechte $trpaak' llan
lango Edwards
otrt- vuor, rtluilr cr worJL trt ltct vuk gcleend aan de dron- zegd dat je als clom geboren moet
kelap. Zijn slobbe- worden.ige, aÊakkende
kleren en zijn wag- De Amerikaan Jango Edwards
gelende gang, het kwam lang geleden in Amsrerdam
steeds herhalen en terecht. Hij ontwikkelde zich tot
het niet begrijpen clown in het VondelPark, Paradiso
wat er teg€n hem gezegd wordt' en Melkweg en het daamee versuggereren dronkenschaP in een wante circuit en was de motor van
javer sudium. In de looP der tijden het Fesdval ofFools. De laatste
is het openliike alcoholgebruik bii ren maak hij succesvolle toumees
de clomsfiguur verdwenen, maar door heel EuroPa en hij trekt
het teveel aan vocht dat hij heeft maandenlang volle zalen in Pariis.
ingenomen spuit nog altijd uit zijn Hij is nu met een nieuw programoren en fontanel naar buiten en de ma weer in Nederland te zien.

e clown ts

rode neus is het symbool van de
clown gebleven.
De clown is tot een softie gemaakt,
maar we kunnen er nog altijd de
spotende dronlaard in herkennen
die geniet van zijn bacchantische
staar, waarin hij zich volkomen
kan laten gaan zonder dat hem dat
kwaliik wordt genomen. Integen<lcc| hct wordt vnn hcm vcrurctrt.
hii urag zich tnistlragctt etr krtt zielr
ondeugendheden Permitteren die
in het openbaar niet zijn toegestaan. Hij kan bijvoorbeeld ziin
broek laten zakken of acuut verliefd worden op een dame in het
publiek, steeds maar bii haar terug

Daarin toont hij dat hij, ook al is
hii succesvol en een jaanje ouder
geworden, zijn oorspronkeliike vitaliteit niet heeft verloren. Jango
werkt met een klein arsenaal aan
bewegingen, effecten en rucs, die
hii volkomen heeft gePerfectioneerd. Eigenliik doet hii, zoals ie-

dere clown, altiid hetzelfdei met
klcinc r<'ccnrucrs<'httivingcn hrt'n gt
lrij zrjrr 1'utrlick stccrls wccr rrtt ltcl
lachen. Hij is begonnen oP straât,
wat ie terugziet in zijn platvloerse
humor, Jango is gefascincerd door
tieten, konten en pikken.
Toch is hij niet grof, door zijn vakmanschap ontstijgt hii aan de kwaIificatie van goede of slechte

blijven komen en haar ongegeneerd aangapen. Hil laat het Pu- smaak.
bliek lachen omdat hij, evenals de Solid Gold heet het nieuwe Prodronkeman, de onderdrukte en gramma, waarin hij wordt geassisweggemoffelde kanten van de teerd door twee ervaren komiemens toont. In vino wita- Maar ken, die zowel muzikanten als aanjuisr omdat de clown over de geven zijn. Daamaast is er een
schreef moet gaan en roch zrjn on- briljante geluidsband. In hoog

als ccrr rubbcrPoP

overeind te veren.
Zijn werk heeh
het hedendaagse
tempo van house en de

video-

clip, neaer a tlull

moment.^loch
houdt het de
noodzakelijke
onschuld die
des clowns is en
zonder welke
hij niet geloofwaardig zou

zijn, Maarhij
balanceert op
de rand. Jango
is dan wel ge-

vormd door de
Amsterdamse
sfeer, maar in wezen provoceert hii
de Amerikaanse
preutsheid. Vrat
wij grrppig in
Ircrr virrrlctr, gcltlt
in Amcrika als
slechte smaak. Vij
kunnen erom lachen teruiil Amerikanen dichrklappen. Misschien zou je kunnen stellen dat hii met zijn graPpen Europa, waar hij welkom is
en succes heeft, uitspeelt tegen
het Amerika dat hij heeft verlaten.

Rechts: Jango Edwards

!

in

Solid Gold
Onder: Sal/y Ccn't Dance,
regie Carina MoÛer.
Lou
schuld dient te bewaren' anders is tempo volgen de nummers elkaar Peter Eversteyn speelt
hij niet geloofuaardig is het zo op. Alles kan ieder moment in het Reed en Gusta Geleiinse drie
onlzeftend moeilijk om een ge- tégendeel omslaan, de man zelf wouwenrollen: een romantisch
slaagd clownsnummer te brengen.

Er ziin tegenwoordig opleidingen

ligt ook van het ene op het andere
moment plat op de vloer om weer

verlangen naar het Echte
Leven

ok

in
Salb Can't
Darca wordt geen

Nederlands

ge-

sproken. Deze kleine
voorstelltng ls een evocâtie vân leven en werk
van Lou Reed en de Velvet Underground.
De vorm is curieus. Lou
Reed, gezeten achter een
grote tafel, lcest voor ult zr)n
àutobiografie in het gezclschap van drie vrouwen
die in die tijd een rol
speelden.
!
Eversteyn is in
Lou
huid van
Reed gekropen en speelt
de held met

Peter
de

een vederlichte humor. Gusta Geleijnse neemt treÈeker

de drie vrouwenrollen voor
haar rekehing, samenstelling en
Molier. Er
Carina luoler.
zijn van Lanna
regie z)n
' regle
wordt Amerikaans gesproken' wat
de voorstelling iets naiefs geeft
De acteurs doen hun best oP het
accent, maar hier en daar liggen
de klemtonen verkeerd en zit de
uitspraak van een woord er naast'
Ik ging me aforagen wat er van de
tekst overbliift als er in het Nederlands zou worden gesPeeld.
Harde noten worden er niet gekraakt. Bewondering en gencge nheid voor het ondemerP
en een romantisch verlangcn
naar hct lchtc ltvcn liggcn
ten grondslag aan deze onkritische minibiografi e,
maar er zit natuurlijk veel
meer in dit onderwerP.
GI]RtsI]N HELUNGA
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