
POPPENSPELER ROBERTA AMADOR

Boberta Amador js bedenker en maker van hei populaire Popp€nqe, te zien op VPRO's Villa Achterwerk.

Haar boodschap zit in de eenvoud "Watie ziet, is waar het om gaat""

t , o".1, /it. ooo U n,.1"
Ígi. " ' 1". "i'
Ien boell Kjjk daar. len ro§? De I 

jchr

verhaasdeblili ontroetjc, ofje wili of
!leL. Mhr.Iien door de vcrbteldlng
van ee. onschuld.liewc graàg og
zouden hebben. Pop!entjc is zondeÍ
oordeel. Hlj onderzoekt ccn sereld

dic is L.'ruggebm.Ir
Te.Í " oe. . oed e.e, J dF tu'F " ,F e

b okbodemmàchine. drukker. tf SaoPaulo
,".dI P i\ hP i

secretare$e. wao-er. vormgeve' va. eeD groe!van
r. p l,.t pp .t.

leB. v.ftcltRobem Atrador.
''UIe bnchtcn roorslellnr gen in een

minianN1-\ealer. Len eenpeBoons
kijldoos, co m pleer met !odium,
lampeh. g.ílijnen. Mensc! ston'ltn
cr $ree uur potelend voor in dc rii àls

hct moesl. F'.en pa à r minuten hcLc-

r/" .'IluI -.",.r"' 
'P.r

nend.lkvind hel nog sieeds een hecL

mooi concc!1, !recies legeno\trge

' e.""n hrL m.,! ^ e l', ' .l ' .

E.! starenerl? Jà, zo liunje het ilcl
zicn, denk ik.
'Poppe.lie h ande6 maartoch vcr-
grliikbaar. Zij. orngeving is simpel.
. " l'i""-Èe' P" '''l'_
meDt onreen bepaalde cont.xt tc

(t.n..e 'e . I oP hr l.' J .

. n,l í re-" . ,'É h ol-'... . r
Ioeklein hij is,jezietalLcs. En \\a1.le

ziel, È ilaarnet om gaal. De betekenÈ
en an, diczirin dc bcseglng.
''Ik bcn uitBrazilit ueggegaan omdàt
ik i{iklc rcizcn cn iliLde roadk ijken
\oorPol! , O!' .J,'.. -,1È ''i È'.
ottredcn, \rcovc crrejze.. it li'ilde

wetcn hoe d.1i{as.lt o\r6chaÍe de

romamiek e6rn. Misschien is het
lell( als.ie n{intig bent, maarvoor
slalen ii parken enpoftieken isdeF
1ig tocb welre oud. Ik bleef fi\,ee

nraandÈi ln tonden- drie maanden 1n

Lissabon. e. ben toen reruggegaan
naarr\mÍedànr. waar ik mijn geliel:
dc liad. roen llro .alliginherEdam
* SFelrheaterlras, ontrnoete itr
daar regissenr Onny Hxisinl. lk ilcrk
d33rnu alecn paar taa. als !o!!cn-

'naker 
etr actricr. Erglng volgendjrar

doe ik samcn mer dezt groe! en ror)
perrtemee aan hcl con(cftgctrouN
pr.jeft rrk.,,rcr.ic or.n."

Zweet
''Ikhcb gcluk gehad, jkk.f d.enNar
1I uil: mitn !ak uir.elere.. Daar.m
ben ik ookgrlukllg. Nllsscf ier bÍeelr
lerHollandse weernle $€l een leer
op. Diep injejas olcrstraaL, rechl
v.or je uiikijlcr of naar dc grond.

Al je kleur Ícl vcg, jc vcrandcn cr-
door. Bjj Brazlliancnzll dr zonin hel
bloed.lre notlen dehele drÈdà!se.
en zing.n. Zdtsln delavella s. dr
krotlenwlilcn \ an de slad. r1re.
mensen nxziel te m*o i! trleine
.a lèetj€s tcmijl zr hun sull LleLen
pinga dft1kor Sola !ai1ies. allemrn
sen op ecn íoel, dle beíaan erniet.
'NatuurLiik h ik miin land.lk njs
hcrom nel mijn blorevoeren in her
gHs relope. en iezÍ'emmen in her
meer.lt mir de i{aie^?l voor de deur
van mij!h!1i!ie in helbos. MraÍ ik
lilaagnlel wanr ik ben hierdus !rilil
kenncl.il hl€r,litr. Als.l€ oriteeÍ !oor

co bcÍaan als arueÍ, benje veroor
decld tol desLad. E.lt houootvan
AmíeÍlan. ikben gek op deze Íad.
''Wc ziln reLbeg.fnen mel een nieu
rvc scric lar l'ol,Ierrl€. De ÍaÍ is al
rijd lict bralníormen.lle Íegisseur en

ik begliinrn mct ccn simpel Aeseven,
da ve spclcndcNijs onoriLkelen.
Sarnen mct dc dÍdirccro.ditlen we
hcrvcrdcr uiL Dan koDl miin colle
ga-r,oppe.speler erbil er gaan we re
pelere[ Ior slor komr.og de muziek
en her lichr. De inrem.rie nrer de àn

dere top|enspeler 1s heel nrtensiet. j a.

Iildensler Telen ruiken we elkaar
z!veei. Hoe leg j e de bel,egingen vast
in eer ge,3 menlijk slsreem? Het ir
een mooi I roces, maarmat'-kclijkr

''De scladui{kanten van dit lcrcnT
Aldar gercgel. En ahijd de vraag: Nat
k.$ her en warverdient het? Mcnscn
\!illen ell3aroperen olvoo. de gek

h.udef ,s ze erberer\an Í'orden.lk
hou daarriel vaf. Ah poppenpeler
hel.je een onduidelljke positie, vaak
n.e1 le maar raden wàt je rechten
,ijr. je\oelrje soms ner ot gejaasd

u,ild.Iklebwel Íeun gehad aan h.r
bedÍiifslu.dig advies van f N,.V KIIM.
Mllr vragen o\.er de zell,\randigheid
ziif heello rle poinrenprotè*io
nÈÈlleirn{..rd Sinds k.rlreh lk
ook een agent.iemand di. n{jn z.Lkr

lijke en aftistieke lntcgftcit berva*L
Debàlans, daar gaat hct on. Ir is

meerin herleven dan dekoÍcn cn dr

Mensen willen
rrt f1.r. !F (3) ! ',r r .rr




