
GRUWELIJK SAMENZIJN
Dirk Tanghe regisseert ,,Who's afraid of
Vrginia Woolf' : een gebeurtenis

Wat bedoelt Edward Al-
bee met..Who's atiaid of
Vireinia Woolf"' l  Zeker is
Oat-frij het niet heelt over
mensén die gezell ig met el-
kaar omgaan.

In de beslotenheid van
hun appartement beleven
Georse en Manha hun sa-
menàjn ais een gruwel. Ze
overleven door op een onge-
meen cynische en sarkasti-
sche manier tegen en naast
elkaar in te praten. Ze hou'
den zich staande met illu-
zies. zeltbedrog en meedo-
genloze vernederingen tot oP
Éet bot. Een jong koPPel dat
op bezoek koml deelt in de
biokken van hun gênante
soel leties.' 

Dezè samenloop van on-
peilbare geesteli jke nood.is.
uesitueerd in een untversttatr
iritieu. Er rvordt gesPeeld in

De Groef : scherP en helder
ols glos.

de unieke ruimte van Bact-
sra,qe in Gent. in een regle
vi;n Dirk Tanghe (voor Mab
nernis Tielt). en een decor't'an 

Barr Clentent. Al óie
elementen samen geven het
stuk de kracht van een ex-
olosie.' 

Het oubliek. in de rol van
,'ot'eur. zit op een kleine
mobiele tribune. Het bekijkt
het sebeuren via een drietal
enorine étalaqes. die even-
goed naar een breed tilm-
áoek venvijzen. Een eerste
ritrirre is de rvoonkamer. in
twee gespleten door een la-
ge en sterk uitvergrote tatêI.
baarop staan groté t'lessen
drank c'n ontelbare glazen.
Overdadig drinken maalc lu-
cide en Èrbaal en l i j tèli jk
acressiei. De situatie rvordt
"im""r pijnlijker. Tanghe
dnift Peter De Graef en
tV àrie- Lttui.se Sr/rairrs als
door een vuur. De Grael
vertelt 'veel in dit stuk. in

een pakkend naturel. zijo
oersoonli ike sti i l  die we ook
i.nnen van ziin ..Ombat".

Hij spee.lt George als een
onverstoorbaar cynlscne en
gei'soleerde. totaal ontgoo-
ótretde. uitgebluste prot en
seminachte echtgenoot. Met
lange verhalen sPreekt hij
zichzelf moed in en barst
plots los tegen Marie-Loutse
Stheins. de treiterende l'[ar-
tha. Zi1 is een slang die zich
in vele bochten wnngt. een
onsetemde t'eeks soms. een
slu-we komediante. maar
achter dit alles ook een
kwetsbare vrouw. Dat blijkt
uit de slotscène oP de rand
van het echtelijk bed. wan-
neer George haar de dood
van hun cet'antazeerde zoon
meedeelt.- Het bezoekende
jonge koppel teen strijdbare
Potrick Vutulersmrde cn cen
minder standvasttue Pnrtla
Banrlels) is dan al tot deko-
ratieve zetstukken geredu-

De regie verwijst naar een
mogelijke toenadering tussen
Georse en Manha: hoe ze
etkaar ook haten. ze kunnen
elkaar toch niet missen. En
rnorsen klampen zich uan
nieuíe i l luzies vast. Er is
seen einde voor dit drama-
in .ieze regie en vertolking
roept het geen rvalg oP.
noch 'uvordt het psy-cho-dra-
matisch "vordt. ScherP en
helder als glas breekt het
open. Een gebeunenis. Het
nieuwe toneelsetzoen ls eln-
Lteli ik beeonnen. I
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