
Sproolcie s$Knder wetenschap
Fetër:De Graef maakt me[ ,,ltak" buiging voor het onbewijsbare;-'4f r.-.. . 1..

,,Ik lEb een natuurlijke av.ersie tegen draal Utrecht. De voorstelling ging in Neder- eén voorsrelling moet altijd zo goed rnogelijk
dg rCding4ngdat allei bewijsbaar fr16s1 lanct in première en r'vordt oirrËhr.u.r, als zijn."
zijn;Nlet'dat'dë wetenschap slecht is ,,een mythische vertelling voor twee acteurs ioch staat er op tle affiche van l/ak ,,verbo-
- èiri áiito vind ik nog alti jd een won- cn een llteatcr". Samen mct acteur Robert dcn onder acht jaar", volgens De Graef niet
der oD'Wielen: maarhet is niet he t. van Leeuwen pendelt De Graef tussen het zonder reden.
enige. Mei'Itak wil ik dat mechanisch paradijs en de ondenvereld, plaatsen die je ,,Jongere kinderen kermen vaak het ondcr-
wertldbield enigszins relativeren." maar beter rveet liggen: Na Et voilà,.Ombat en scheid niet tussen toneel en werkeiijkheid.
Theàterr i i *erPéterDeGraef(3S) is  hct^recenteHunis l takdeeerstecreat ievan Datz ie jeooknogbi j  ouderen.Somskieegik
naar vèrluidt goed op dreef in'ziiá De Graef voor kinderen. na Hun reacties van twintigers die de ten;ur
nieulvstdcreaïig, eei vóorstellinËwaar- De Graef: ,'of het nu theater voor kinderen niet vatten. Zij vonden in die driehoeksver-
in allês in de oiooi ïdt"l'"'-'^^^'" 

" *-' o_f volwassenen is. maakt mij niks u]!. Het is houding weinig aanknopingspunten mer hun--;i: 
l^;l-.I.1"^ 

'*" theater voor mensen, punt. Het publiek op- eigen leefwereld, hàdden-in de l i.fde nog
r.ÍgÍ,jt,.lti,!lïauc1i91an de Paardenkathe- splitsen volgens leefti;á vind ik onrerecht 

^ 
g.ï., aui".f àni-o.t. 

-Jo;;.-;o"h"assenen

worden, terecht, opstandig van zoveel pessi-
,m isme. "

Een beetje werkelijkheidszin is zeker nodig
tijdens de openingsscène van ltak. De vooÍ-
stelling begint terwijl het hoofdpersonage,
een jongen genaamd Itak, dood en onder het
bloed op de grond ligt. Tot een ander perso-
nage hcm komt begroeten en waagt of I tak
niet liever in bed ligt.

Het is de eerste kronkel in een avonturen-
verhaal 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 wil-

Ien, heb Ík gemerkt. Zonder dat ze de voor-
stelling daarom als moraliserend ervaren. Het
enige wat ik hen wil meegeven, ii dat er méér
is dan wat wij via onze opvoeding of via de
wetenschap krijgen aangereikt. lVant we
worden vandaag om de oren geslagen met
allerlei metingen en voorspeliingen. Terwijl
niemand ooit zal kunnen bewiizen waarom
een bepaald l icht mooi is of niet.
, ,Die niet-bewijsbare werkel i ikheid, daar wil

ik het publiek even aan herinneren. Daarom
komt er in l/ak ook een indiaantie voor, ie-
mand die sterk vanuit zi jn gevóel met dc
aarde leeft. Hij is de enige in het stuk die zich
rragen stelt bij de bloedige moordpraktijken
van de anderen."
Dat de televisie-kijkende jeugd al zo vaak

met geweid wordt geconíronteerd, is voor De
Graef geen reden om het uit ziin theaterstuk-
ken te bannen, wel integendeel.
,,Kinderen krijgen het woeg of laat toch te

zien. Het is trouwens niet verwerpeliik om
hen daar af en toe van te willen 

'afsiuiten.

Maar mij lijkt het minstens even belangrijk
om geweld zichtbaar in zijn context te plaat-
sen. Net zoals je angst en verdriet ook moet
lercn aanvaarden. In die zin beschouw ik Iíaft
als een sprookje vóór het slapengaan.,'

Steven HEENE
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 Vlaande-
ren (01-235.04.90).
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