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SlapËtick nnar Kafka
evenfl,art Kafka niet
THEAÏËR
Een gemeenschap van sclrurken,
vËn Peter de Graeí door ïheaterTea-
ter, Regie: JappÊ Claes. Inr Brakke
Grond, A'dam r/m I april. ïournee.

Een man krijgt een parkeerboete
voor c0n Overtrcrling die hij in 192S
in lvÍucklenburg hcging. Dat zou
nietg biizonders ziin, rrraai cle rrran
heeft geen auto. is nooit in Mec-
lclenburg geweesr en in l g2B was hii
Í1og niet geboren, Hii moet een
tloorverwijzingsprclcq:dure begin-
nËn, Êegt de bezorgÈr van de brief.
Dat kan r)velal, nij postkantoren,
tankstations en zelti bij de lokale
veehouderij.

DÊ man, Jozef K., komt terecht irr
een grote hel waar hij niet de enige
wachtende is, Zijn gezelschap be"
stant uit vreemdc sujettcn, Een
darne moet letterlijk luchrkastelen
opblazen en een heer rner het hoog.
ste woord put zich uit in nrerkwaar-
dige filosofieên. Geen *nkel signaal
duidi op de acriviteit v*rr onricht-
bare arnbtenaren-

We kenncn die omgeving uit Het
^hoces van Kafka. Een EemÈë.n-
schap uan sclrurkerr is een geestige
parafrase op die ror4an- Peter de
Graef, een talentvolle Vlaamse the-
atermaker, schrceÍ een stérke, caba-
triteske tekst en ssnvankelijk drijft
de voorstelling van het MecÍrelse
gezelschap TheaterTeatcr dan oolr
n:oeiteloos op ziin overronlpelende
wisecracks.

Maar halvcnvege slaat de sfeer
om. Du tual rvordt grirnmiger, de
gituatie bennrcler en de ontntoetin'

Fen agre$$iever. Eón van de heren
verandert in een vrouw, harrdlang-
ster van de baas, Ze stelt K, on een
.tlinkse'manier in oen huaad'dag-
licht en legt al ziin beleetïheden uit
als miscladen, Met succesr K. wordt
tenslotte gruweliik gemolqsteerd.

Nn een sprankelende start lconrt
die bcklemrnende atmosfeer in de
vorrrsrelling helaas nlet van de
grond. tn de regie van ïappe f,laes
blijven de spelers vertrCIuwÊn op
het uriginele taalgebruik van De
Graef. Mear het stuk vsrlangt meer.
Orn de ebsurde dreiging voelbaar te
rrraken is een krachtige theatrale
aanpak nodig.
' De groep zegt in het prograrnme

ts $trÈven naàr een vorm van Slap-
stick zoals'die door de Marx Bro.
thers werd gehanteerd. Daf is te"
recht, de wanhoop vên Kafka karr
immers niet worden gencheidên vÉn
zijn humor. Maar in het kale decor
r:ntbreekt eelfs de steun van een
verrgssende mise-en-scène, laat
sraan dat de regie zich waagt aan
slapstÍck.

De jonge acteurs ziin op den duur
niet in staaÍ de theaterillusiê over.
eind te houden en allengs laat de
tantasie de kijker in de steek, Het
bloed dat vloeit is niet rneer dan
rode verf. de pistpolschoten ziÍn
losse flodders en we hebben nsuwe-
lijhs te doen met de arme K. clie het
slachtoffer wordt van deze bureau.
cratische fuilc, Dat is doodzonde, de
tekst geeÍt nu alleerr eiin humor
prijs, tenwiil er alle aanleiding is tot
meer dan hilariteit.

Marlan Eutle

DAA


