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De Amerikaanse schrijver Edward ALbee heeft al veel stukken
geschreven, maar toch za7 hij de geschiedenis ingaan a7s de auteur
van "Wíe is bang voor Vírginía Woolfn. Een stuk waarvan a7 'ns
gezegd wordt, dat het, niet, kapot, te krijgen is, een stuk dat sinds
1-969 overaT ter wereld gespeeld en herspeeTd wordt. Dit, keet pakt.
Teater Malpertuis uit TieJt ermee uit, maar dan wel op
vez'ytlaatsing, in de Backstage in de St,. Pietersnieuwstraat in
Gent, en dat is een verassende ruimt,e, PoI Arias?

Wel, ik wist, nieË dat achter het café Backstage een groot
industrieel pand ligt met, hoge betonnen wanden en peilers, en de
toeschouwers die zit ten op een tr ibune. ' t  Is eigenli jk een kleine
tribune voor slecht,s een 50-t,al mensen en die peílers en de
zoldering: voumen tegenover de tribune een soorL kader, je kan er
een vitrine in herkennen, het zou ook een soort, filmdoek kunnen
zí1n. Je ki jkt, binnen in die geweldige ruimte, die diep is, heel
breed, en die ruimte, dat kan evengoed een loft zí jn, een loft,  wê
zíen irwners een lange marrneren tafel met veel glazen en flessen,
opzí1 lekkere leren zet.els en dan later schuift de tribune naar
links en zit,t,en we weer voor zotz7. kader en kijken we dan binnen j-n

de slaapkamer. De t,oeschouwer dus als regelrechte voyeur maar
tegeli jkert i jd een ruimte die niet alIeen het gegeven een groEere
d.imensie meegeeft maar ook heÈ spel kan ui|vergroten, waar ook de
personages zíc}a kunnen in verliezen en dat is met dat stuk
natuurl i jk uit,erst int,eressanÈ.



Nu r.s ttWíe ís bang van Virginia Woolf" een stuk dat staat of vaJ-t
met  de bezet t ing,  Po7.
Een kanjer van een stuk wordt het genoemd, maar je hebt ook
kanjers van akteurs nodig om die twee koppeTs te speTen.

Dat. is inderdaad een probleem. En j-k moet t.oegeven dat. regisseur
Dirk Tanghe daar een wat. vreemde keuze heeft gemaakt. George en
Martha, daL koppel van middelbare leeft i jd wordt gespeeld door
Peter  De Graef  en de Neder landse akt r ice Mar ie-Louise Stheins.  Het
is gewoonweg adembenemend waL die twee doen. Hij ,  die
unívers i t .a i re  professor  is ,  z í j  is  een echtgenote,  be iden aan de
drank, beid.en gefrustreerd, maar al lebei heel goed geoefend in het
bekvecht.en met, elkaar, ê1 jaren lang duurt daL spe1, zo vermoed
j  e .  PeLer  De Graef  is  d ie  in t .e l lectueel -  met  de br i l -  d ie  te lkens
waL van de neus schuift ,  met wat, modieus hemd, maar aarzelende
stem waarbij  hi j  tel-kens het laatste woord heeft en dan onthutsend
cynisch uit de hoek komt., venijnig en gevat, êf l  er ook niet. voor
tàrugschr ik t  g lazen,  f lessen stuk te  g ioo ien,  ze l fs  fys iek geweld
te gebru iken.  Gevaar l i jk  speI ,  le t ter l . i jk  en f iguur l i jk ,  want
tussen de glasscherven probeert Marie-Louise Stheins overeind te
bli jven alè Mart.ha, meL haar lange blonde haren, met haar
provocerend pak, haar gezicht. wat bleek en scherp wanneer ze weer
eens een aanval r icht op hem. De natuurl i jkheid wordt af en toe
even ondergraven wanneer Pet,er De Graef bi jna naar het dialekt,
a fg l i jd t ,  maar  erg is  dat .  n ie t  want  a l lebei  b l í jven ze het .  he le
stuk door  100? geloofwaard ig,  waaracht , ig  in  d ie  verschr ikkel i jk
moe i l i j ke  ro1 .
En in áie vergift . igde atmosfeer is dat. jongere koppel uitgenodigd.
N ick ,  b i j na  30 ,  spo r t i e f ,  p ro fesso r  b io log ie ,  samen  me t  z í3n  na ie f
vrouwt,je Honey. Zíj  zí1n geLuige van wat die twee andere elkaar
naar het. hoofd sl ingeren. Halve en echte waarheden maar ook veel
leugens waar in  ze aI  jaren vastz i t ten.  Niet .  toeval l ig ,  t rouwens,
wou Albee zí}n stuk eerst ' tExorcisme" noemen, duivel-suitdri jving.
Paula Bangels en Patrick Vandersande spelen het jonge koppel dat
eerst toeki jkt. maar dan zelf meegesleurd wordt in die
ontluistering. Ook zi j  zul len meL scherven huiswaart,s keren, maar
het is een zware opgave voor die twee jonge akteurs om te kunnen
tippen aan dat spel van Marie-Louise Stheins en Pet,er De Graef. A1
doen ze hun best ,  ê I  b l i j f t  een verschi l - .  Waarom die vreemde
bezet,t, ing vraag je je dan af .  Het is alsof regj-sseur Dirk Tanghe
door die keuze de slachtoffersrol van die twee jonge mensen nog
even wou verhevigen. Dirk Tanghe levert, hier schitterend werk af,
beheerst  en doordacht ,  heel  prec ies en ju ls t .  Het '  is  een
vl i jmscherpe en harde voorste l l ing.  Het .  is  een voorste l l ing d ie je

raak t .


