
Cabaret: Micha Wertheim ***
 
Wertheim beent de titel op diverse manieren uit en dat is
fascinerend, maar geen anderhalf uur lang.
 

Foto An-Sofie Kesteleyn

Toch maakt het nieuwsgierig naar
Iemand anders, het nog komende
deel van dit tweeluik.

JORIS HENQUET

Het cabaret van Micha Wertheim zit
vol verrassingen. Een conference
woord voor woord overdoen,
ellenlange stiltes laten vallen:
continu onderzoekt Wertheim de
vorm en het maakproces van
theater, wat hem de typering van
'metacabaretier' opleverde. 'Het
komt meestal voort uit een gebrek
aan ideeën. Als ik een tekening
maak dan ga ik ook altijd de hand
tekenen waarmee ik aan het
tekenen ben', zegt hij daarover in
zijn nieuwe show Ergens anders.
Aan het einde verzoekt hij ons
nadrukkelijk of we de nieuwe
verrassing niet verder willen
vertellen.

Vandaar dus deze cryptische
beschrijving van een vrij radicaal
theaterexperiment, dat onderdeel is
van een tweeluik waarmee
Wertheim dit seizoen langs enkele
kleine zalen trekt. Ergens anders
begint intrigerend, maar blijft niet
anderhalf uur lang boeiend en gaat
zelfs een beetje vervelen. In de
voorstelling beent Wertheim de titel

op diverse filosofische manieren
uit. Bijvoorbeeld via zijn liefde voor
podcasts en luisterboeken. Naar
een roman luisteren terwijl je
vaststaat in de file, bied je de
mogelijkheid ergens anders te zijn.
Zo zijn er meer momenten waarop
je op twee plekken tegelijk kunt zijn
of waarin je een toeschouwer wordt
van iets wat je zelf meemaakt.

Apparaten en geluidsdragers door
de jaren heen spelen hierbij een
belangrijke rol. Radio, lp's, een
cassettebandje, computers en een
robot met ambities als stand-
upcomedian helpen Wertheim en
het publiek om het verhaal te
vertellen. Je zit er gefascineerd
naar te kijken, maar alleen de
volbloed-Wertheimfans zullen
juichend de zaal verlaten. Toch
maakt het nieuwsgierig naar
Iemand anders, het tweede deel,
dat komend voorjaar te zien zal
zijn.

Ergens anders

Cabaret ***

Door Micha Wertheim. Regie: Dick
van den Toorn. 5/11, Ro Theater
Rotterdam. Tournee t/m 18/12.
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