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Geniatre scheïdpartij *n va{ï Albee
Wlw's alraid of Virginia lVoolf van Edward
Albee is een stuk als een bom: allesvernietigenci
en onmeedogenloos. [n een regie van Dirk
Tanghe brengt Theater Malpertuis deze klassie-
ker op locatie in de weerbarstige ruimte van
theater Backstage in Gent. Het is indrukwek-
kend: krachtig, schitterend gespeeld. uitstekend
gere-sisseerd.

George en Martha zlin al jaren -uetrourvd.
maar van een band is nauwelijks sprake. Of het
moest er een van haat zijn. Hij is docent geschre-
denis aan een kleine universiteit, zij is de dochter
van de rector. Hun leven is volkomen rnisiukt.
zowel professioneei ais privé. Om de schijn op te
houden. hebben ze voor zichzelÍ een wereld uit-
gevonden, een gigantische luchtbel.

Die avond krijgt het echtpaal bezoek. Nick en
Honey zijn veel jonger en nog maar pas in het
universiteitsstadje. Nick is docent bioiogie. Aan-
vankelijk staat het stei raar te kijken van de open-
liike strijd tussen George en i\'lartha. Maar -gaan-
derve-q rvordt het rneegesleurd in een draaikolk
van leuggns en scheldpartijen. Op den duur bli.ikt
ook hun relatie niet meer dan een ..laasje lakverf
met daaronder alleen maar leegte".

De tekst van Edward Albee is groots. Genade-
loos legt hij zrjn personages "' l i jrnscherpe dialo-
gen in de mond die telkens .veer in geniale
scheldparti jen uitmonden. Aan het einde rest er
niets dan ellende.

Ongepoliist
Bart Clement brengt in de Backstase c'Êfl ;r€-

sti leerd-realistiSch decor. Het srootste deel speelt
in de rvoonkamer van George en VIartha. ivaar de
personages zich met alcohol volsieten en de mes-
sen getrokken worden. De laarste scènes spelen
in de slaapkamer. Er grijpt géén decon'envisse-
ling plaats: het publiek wordt met zittr ibune en al
verplaatst.

Peter De Graef speelt George indrukrvekkend
en bevestigt zijn rvaarde als een van onze beste

Schitterende Marie-Louise Stheins.

acteurs. Net zo imponerend is Marie-Louise
Stheins als N1artha. Patrick Vandersande valt rvat
tegen als de ambitieuze jonge Nick. maar Paula
Bangels geeft dan rveer mooi gestalte aan het
Jomme w icht  Honel  .

Tanghe lijkt rnet deze Wln's afr.aid ot' \'irgi-
nia WooLt' 'zi jn etiket nls modieus en ietrvat glad
reÍrisseur voorgoed k,.vijt te '"vil len. Wat hij hier
brengt is rveerbarstig. krachtig en ongepoli jst.
Een heel rnooie prestatie.

Who s afraid of Virginia Woolf speelt tot en met 29
oktober in zaal Backstage' Sint-Pietersnieuw-
straat 128, Gent. Reservatie. tel. 051/40.18.45.
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