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vELIr.Hij-is
Peter De Graef maakt er een actief theaterseizoen
'rOlÍibaÈil.Enkele
monoloog
zijn
met
toneel
op
acteur
zourel als
r'Hunrr. Dat is één van
wetcen geleden "ageir we hem meespelen in
'ÍheaterTeater uit
níeute teksien. En vorige week brachts
"ij"
UeóheLen alweer de creacie van nog een stuk van hem,
iiÈ"n geneengchap van schurken". nn daarvoor is hij wel inepiratie gàan zoeken bij Kafka, Pol Arias
PT
Wel. het stuk begint met een scène waarin de nog in bed !Íggende
dat hij een verkeersboete heefÈ gekreg-en'
ilozef bericht tciiigt
Dat is vreemd, want frii heeit, geen wagen, filaar hij moet zlCh
weL gaan melden voor een doorwerwijzíngsprocedure.
meteen denken aan t'Het Procesr! vatrl l(af En dat doet natuurlijk
ka.
PT
rB mgrPrecies, urant die rornan begint, ook met een scène uraarin
gens een zekere - hij heet toevallig ook.- Jozef Kdoor Èwee
mannen gearresteerd wordt,, zonder dat hij iets misdaan heeft of
zich van een schuld bewusÈ is. In het st,uk van Pet'er De Graef
daarna dle ,Jozef terechtkomen in een enorzien we onmiddelLijk
me vrachtkamer. Oaai zitÈen nog vier mensen te wachten. En lnderdaad De Graef vert,rekt - zoals hij het zelf in de fol.der
- van figuren en thena's uit
schrijft
over die theaLerproduktie
over wat' hij rreen gehet werk van Kafka, oil zo te vertellen
Schurken, die
meenSChapvan schurken'r noemt.Vandaar de gitel.
geutone
mensen
ze1,f
schrijfÈ
zoals hij
bij hem dan vooral
"HeL
zien
Procesrr,
zijn
roÍIlan
zijn. Want net als bij l€fka in
met
geconfronÈeerd
wordt
we-ook in dit stuk hoe die hoofdfiguur
of
weÈt,en
die
regels
een gezag dat evên onwezenlijk is a1s de
et zqezegd t,oegepast worden. Trouwens, dat gezag kan niet acht,erhaald worden. En ook in het stuk zie 7e sleêhÈs ondefgeschikte verÈegenwoordigers van dat gezag.Ook al niet t,oeval'Lig
heet de hevigste ervan Rowland, êr daar zit het Engel.s woordje
orolurr in, en dat doet dan denken aan "luid'r a1s aan "oproerrr.
En inderdaad die figuur heeft een opvallend luide stem en gaau
aL even opvallend brutaal met de medemens om.
En'hoe zit het dan ? WordÈ ook deze ilozef in het stuk terechtgesÈel"d, zoals ilozef K in het proces ?
PÀ

die op nlets
t{el ook hij bekoopt ín het stuk die beschuldiging
leven. ïnderdaad Peter De Graef wil. het
gebaseerd is met tijn
hebben over gewone mensen die in bepaalde omstandigheden schurHU laat
ken worden. Anderen zijn daarwan dan het slachtoffer.
zien hoe je dan moeÈ overleven , Dl. door je aan te passen en
:
van je hele
het spel mee te spelen, ten koste dan tenslotte
persoonlijkheid.
Daarbij gaat auteur Peter De Graef voorbeelden
een specÍale
áannaten vanuit de natuur. Hoe daar bijvoorbeeld
die bedreigd wordÈ door Èevogel best,aat, dê sekretarisvogel,
ken, wormen die zich nestelen op zijn vlakke hoofd. En die vodie teken wegfplkgel kan maar overleven wanneer'soortgenoten
tijden,
daar
vreesde,
harde
in
deze
en
overleven
Leven
ken.
gaat het in de eerste plaats bij deze auteur om.

En mag er ook gelachen

;

worden ?

PÀ
De Graef - daÈ leWêf ft"t is de bedoeling inderdaad van Peter
om slapst'ick in t'e
"Àr *" tenminste in de progranunafolder
aan de Marx Brooqlliciet
"óét"tt. En hij denkt dan daarbij
ik daar toch nlets
heb
Nu, in de regie van Jappá Cfáes
iË;;.
ernggÍg,
opvallend
veel van gemerkt. ni wordt naàrutt<elijk,
tlpieche
de
intussen
zwaar geact.eerd. Je herkent t.rouwens
Af en toe wanneer een pe,rsovan Peter De Graef
-chrijistijl
hoor je leÍIt bijna
en,nevenverhalen vert'elt,
áág.-ó"át íitwijden
weL efflCiênte'
ook
ÍIEIar
gezochte,
zeLf praten met die bêwuste,
je
heel de
hier
doordat
Maa!
vert.ellerszegging.
natuuilijke
personageg
aande
van
nek
in
de
tiiA fafÉa's schaduw omzeggens
aangebokansen
weinig
je
Èe
als-Ëoeschouwer
wó-zig-;oeft, tcrijg
de
den om er een auÉÉeátiek stuk in te herkennen. ile doorzlet, verZoílag
sit'uat'ies,
en
van
scènes
het aaneenreigen
Etructuur,
,réii"g opáuikt. Lachen kón ik ook al niet met die toch wel
da9 achter mij
eÁrstégràaOs-órapjes. Nu het scholierenklasje
ik die voorzalplezier
Dus
mee.
zat haá daar ËfiJtOaar wel
gunnen'
twijfel
van
de
maar het' voordeel
stelling
[Een Gemeenschap van Schurken" is te zien Èot het eind van de
maand maart, in lFtreaterTeat'er in Mechelen. Daarna gaat, het gezelschap op reis rraar een hele reeks schouwburgen in Vl'aanderen
en ook in Nederland.ila, en al is er nog geen nieuwe artistieke
Leider ter vervanging van sticht'er Jappe C1aes, Tllxeat,erTeater
wel bestaan Pol ?
bl.ijft
D}
$lel-, de seizoensbrochure voor 95-96 is al van de pers. En daardan dat actrice Carina Van der Sande het roer in hanin fifijrc
instaan voor de zakelijke leizucel Doumenblijft
neemt.
den
produkties aangekondigd. "Richtwee
alvast
worden
er
En
ding.
t,eri en dat is dan een sÈuk van Dimitry Maslm. En daarna komt
dan ,,Boe. Of de vert,ederde vernedering". Dat is dan de titel
van een stuk geschreven door niemand minder dan act,rice tcarlijn
Sileghem. en áf is de directeur van dat gezelschap en eigenlijk
van het eersÈe uur van dat gezelschap
ook áe bezieler eigenlijk
gezet.,-konkieet
betekent dat,, daÈ we dug ook volaan de deur
keren zullen horen van TheaEerTeaÈer
gend seizoen verschillende
in Mechelen.

