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NOVA ZÊMBLÁ

Van een $oed mens'die'dacht een heilige te,zih '
BRUGGE - Na de monoloog Et
Voílà van Peter De Graef enkele
seizoenen geleden, ging het zien-
derogen de verkeerde kant op met
Nova Zembla. Enkele produkties
werden na twee drie voorstellingen
afgelast, en het leek erop als zou
Nova Zembla een eendagsvlieg
blijven. Tot Peter De Graef op-
nieu"v,.. in.o zijn, pen- kroop, een
tweede monoloog schreef en die
woensdag;jongstleden op de pre-
mière in De Werf in Brugge zelÍ op
hei tàneel bráchi. otabáíneetnet
nieuwe ding" en het is.een ware ver-
ademine in theaterland, .

Ombat is'heÍ'Verhaal van een
man die eeq goed mens wilde zijn,
een heilige als tiêÍ"eÍeir kon. Als
priester- bewandeldèihi;j ;+iet de ge-
mdkkelijkste wé9, maar.zocht be-
wust' een"hard.-leven, een heilige
waardig. Zo kwarn hij in de pa-
rochie terecht,waar Ombat wérkte,
,,een gÍote dikke veít:Sie mensen

moest vermoorden." Ook Ombat
wilde echter een goed mens zijn, en
nog voor hij de moorden in op-
dracht van het leger pleegde, kwam
hij telkens bij de priester om vergif-
fenis en penitentie vragen. Een on-
houdbare situatie natuurlijk...

Ombat is een erg toegankelijk
verhaal vol geestige anekdotes. De
structuur zit knap ineen, met varia-
ties op bepaalde thema's, spiegel-
effecten en herhalingen. Het is een
tekst die fascineert Coor zijn exo-
tisme (het verhaal speelt in Brazi-
liê); zijn humor en zijn poëzie van
het alledaagse leven. De opvallend-
ste thema's zijn het streven naar het
goede, de onbenulligheid van de
mens tegen de achtergrond van het
universum, het stuurloze leven, de
onrnacht om ook maar iets te doen.

De sterkte van Peter De Graef is
dat hij als schrijver zijn mogelijk-
heden en beperkingen als acteur
door en door kent. De Graef is

vooral een begenadigd verteller.
Met zijn schrapende stem, zijn le-
vende mimiek en zijn beheerste ac-
teerspel krijgt hij het publiek bin-
nen de koÍste keren op zijn hand.
De boodschapinOmbatis lang niet
rooskleurig, en sommige scènes
zijn behoorlijk wreedaardig, maar
toch verlaatje de theaterzaal na een

'uur De Graef met een brede glim-
lach. Misschien kan Nova Zembla
uit deze produktie de nodige kracht
halen om uit de put te klauteren.

-Filip Decruynaere

Ombat speelt nog op 16, 17, 18 en
19 maart in De Werf in Brugge
(050/33.05.29) en van 27 tlm 3Q
aprilen 4tlm7 meiin de Repetit iè-
zaal van Nova Zembla in;'dei Ser-
geyselstraat 20 in Borgerhout
(031233.71.60). Volgend'' seizoen
volgrt een toumee door Vlaanderen.


