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dg rCding4ngdat allei bewijsbaar fr16s1 lanct in premièreen r'vordtoirrËhr.u.r, als zijn."
zijn;Nlet'dat'dë wetenschapslecht is
,,eenmythischevertellingvoor tweeacteurs ioch staater op tle affichevan l/ak ,,verbo- èiri áiito vind ik nog altijd een won- cn een llteatcr".Samenmct acteurRobert dcn onderachtjaar",volgensDe Graefniet
van LeeuwenpendeltDe Graeftussenhet zonderreden.
der oD'Wielen: maarhet is niet he t.
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worden, terecht, opstandig van zoveelpessi,misme."
Een beetje werkelijkheidszinis zeker nodig
tijdens de openingsscènevan ltak. De vooÍstelling begint terwijl het hoofdpersonage,
een jongen genaamdItak, dood en onder het
bloed op de grond ligt. Tot een ander personage hcm komt begroetenen waagt of Itak
niet liever in bed ligt.
Het is de eerste kronkel in een avonturenverhaal vol fantastische slrnbolen en zlvarte
humor. Typisch voor De Graef is dat hii de
grote {hema's niet schuwt: geweld en dood
naast natuur en wiendschap.Aan het einde
van de rit blijkr dat er voor alles en iedereen
een plaats is op de wereld. Maar van een
bewuste,,moraal" wii de auteur niet horen.
De Graef: ,,Mensen halen eruit rvat ze wilIen, heb Ík gemerkt. Zonder dat ze de voorstelling daarom als moraliserendervaren.Het
enigewat ik hen wil meegeven,ii dat er méér
is dan wat wij via onze opvoedingof via de
wetenschap krijgen aangereikt. lVant we
worden vandaag om de oren geslagenmet
allerlei metingen en voorspeliingen. Terwijl
niemand ooit zal kunnen bewiizen waarom
een bepaaldlicht mooi is of niet.
,,Die niet-bewijsbare
werkeliikheid,daarwil
ik het publiek even aan herinneren.Daarom
komt er in l/ak ook een indiaantie voor, iemand die sterk vanuit zijn gevóelmet dc
aardeleeft. Hij is de enigein het stuk die zich
rragen stelt bij de bloedige moordpraktijken
van de anderen."
Dat de televisie-kijkendejeugd al zo vaak
met geweid wordt geconíronteerd,is voor De
Graef geen reden om het uit ziin theaterstukken te bannen,wel integendeel.
,,Kinderen krijgen het woeg of laat toch te
zien. Het is trouwens niet verwerpeliik
om
'afsiuiten.
hen daar af en toe van te willen
Maar mij lijkt het minstens even belangrijk
om geweld zichtbaarin zijn context te plaatsen. Net zoalsje angst en verdriet ook moet
lercn aanvaarden.In die zin beschouwik Iíaft
als een sprookjevóór het slapengaan.,'
StevenHEENE
Belgische premièie op donderdag l0
oktober, om 20 uur in de Kopergietery,
Blekerijstraat50,
Gent (09-B).70.00i.
Daarna nog op zaterdag om 15 uur en
tot december op tournee door Vlaanderen (01-235.04.90).
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