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Snoktorrent/d
Itak is eenjongetjevan dc lVlhuki's, een st:rmcrgensin het
B-raziliaanse
oerwoud.Hij doet per ongeluk icts rieselijks en moet
vluchten.Op die vluchtbelandthij in her dorp.zonder-áind,waar hij
I{alteíje ontmoet,ecn geheeluit kunststoÍfensamengestelde
jongèn.
die werkt voor het moordenarrsbcdrijf van zijn oom Frederik.lValterlje neemt ltak mee naar huis,en daar moet hij leren praten in
gestolde-tekens('dooie beestjesdie zijn g:plakt op iËts dat ie papier
noemen')en tgoedendag'i:eggen
tegenmensendie hij niet kent. Aan
de kevers- zo groot als vier keer een Wahuki - die rondrennen mct,
zichtbaar in hun buik, de mensen
die ze nei hebbenopgegeien,is hij
intussengewend.Net als aan de
onderaardsekonijnengangenwaar
grote kreunendewormen rondwoelen,die ook al mensenopeten.
Itak heeft geenwoorden voor de
dingen die hij ziet; hij kent alleen
zijn snoktorrentijdin het oerwoud,
de naar ris stinkendebosdemon
Kazimir, en het opperwezen Omar.
In het dorp-zonder.eindbidden de
mensenondereen puntdak voor
een ander opperwezen- tmaar die
is er bijna nooit'. Itak en lïaltertje
proberenhet samenÍe redden.Tot
die middag in het stadion, die
middag toen alles misging.
Wie denlit dat uw recensenthet
afgelopen weekend te yeel
gedronken heeft, kan ik
geruststellen:dit is allemaal echt
gebeurd.Toen ltak in de
konijnengang op zijn rug ging
liggen om te zingen zoals dat hoort
bij doodgaan(de zang die zijn
vsder hem ooit leerde),moestik
huilen. Want ik wist wat ltak nog
niét wist hij werd helemaal niet
opgegetendoor een reusachtige
wonn, er ging (gewoon?) een metro
over hem heen.Die Írein zagenwe
op veertien tv-schermen.
Itakheet de voorstelling.Op het
affichestaatdat ze is'verboden
onder de 8!', en ik hoop dat er veel
mensenvan bóven de acht gaan
kijken. Dit kind van 48 heeft er
intens van genoÍen.
frak handelt over twee werelden.
Er wordtgesóotenuit vijfrien
Die van llak en van Kazimir, en
- dit zijn beelden zijn bedrog in hel oerwoud van de
lelevisiescheroen
uit 'ltek'- enzezijn niét eng
snoktonen. En die van lYalteÉje
en van de dokters die zijn
kunsthart op hard en zacht kunnen zeÍen. Itakis semaakt door peÍer
de 9raef (tekst en regie), Robert van Leeuwen (sp.-el),
n rne Lievens
(licht en regie) en Tanja de Jong (beeld). Er wordi een verhaal vertetd
over hoe kinderen hun onschuld kwijtraken, omdat mensen en
krachte_ndi-egroter zijn dan zij allerlei dingen van ze rragen. Er wordt
een verhaal verteld over hoe die kinderen daar bang van-worden,en
dat angsthen ook dapper kan maken. En ik dacht w:atik wel vaker
luTl "tr ik kijk naar theater dat voorjonge mensenis gemaakt: wat had
ik dit graaggezientoen ik'8 uitroepteken-'was.
Peter de Graef en zijn men €n vormen een troep begenadigde
tovenarrs. Ze zuigen hun publiek in een vertelling die àe kwaliteit heeft
yan een spannendelegpuzzel:genieÍend van hun ipel met taal en
beelden, meewiegendin-hun bizarre fantasie,makèn we ons eigen
verhaal, wandelen we ademloosmee met Itak en lyaltertje. Dolor de
openingsscèneweten we welk verschrikkeljk einde ze te-wachtenstaat.
En als die gruwelijke bijeenkomst in dat overvolle stadion dan
eindelijk is aangebroken(nee, ik verraed er niets over), dan zijn we als
loeschouwersopeensniet bang meen diÍ moest zo gebeuren.Èn we
snap.penheel goed die laatsÍewoorden. Itak en Waltertje willen slapen,
ze zijn moe, en'dat zijn ze íaak als ze Íerugkomen'.
geledenwerd-het jeugdtheaternog-gemarteldmet de vraag:is
...Lang
dit wel geschiktvoor kinderen?Dat was eèn pedagogenyraag,
geen
vraag vln makers, geen vraag van kunsÍenaars.De maken váa-Itak
keren die ouderwetsgewordenwaag uls het wareóm: met wetke
kinderencn-iongeren(cn ouderen,want Itak is een voorstellingvoor
families)hebbenwe anno nu eigenlijk te maken?Wat maken zíj mee?
Wat_kunnenzíi aan?De Paardenkaihedraal
uit Utrecht (sindsËort
geleiddoor Dirk Tanghecn Jetta Ernst) maakt met deze
gedenkwaardigevoorstellingeen nieuwe starl.Ze haddenzich geen
bcÍere,geenidealereslart kunnen wensen.
LOEK ZONNEVELD
Tot einddecember
overaltc zien.Inlichtingen:030.2711d14.
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