
Peter De Craef vertelt
donkere, originele parabcl

íl.to,|K W sï,tot*tÈb
GENT .- I la&, een theater- rvoiden geweerd", l ichtte de

voorstell ing over gerveld en te- auteur toe. Gelukkig bezit De
Ievisie, is Peter De Graefs Graef ook voldoende humor en
schrijfdebuut .\,oor kinderen. verbeelding om deze redene-
Sanren met Robert Van Leeu- ring overtuigend te brengen.
vven neeult De Graef de toe- Getuige de bokkensprongen
schourver n'lee naar het land die Ilak zo kleurri jk maken.
van seriemoorden en snoktor- Typisch voor De Graef bij-
ren, van rvijze indianen en voorbeelcl is de overgang van
rnuzikale ,,keukenchineze\". gevoelige ernst naar meer ab-
De Annverpse theatermaker surde taferelen. Het .ene mo-
bervijst daarmee opnieurv zijn ntent vocl je ais toeschouvver
ongebreidelde fantasie en zijn nredeleven met de angsr en
gave als authentiek verteller. eenzaanrheid van de twee

Jeugdtheater
hoofdpersonages, een indiaan-
tje genaamd Itak en zijn Wes-
ters wiendje, Waltertje. On-
middell i jk daarna komen Wal-
ters ouders in beeld en gaat de
zaal plat voor een Jambersach-
tige ontboezeming.

Een opvallende verdienste in
de productie is dat deze gril l ige
overgangen rverken met een
minimum aan middelen. Een
kleine wijziging in de belich-
ting is al voldoende om een
conrpleet  andere s i tuat ie  te
creëren, gaande van een rim-
boetafereel tot een fiësta bij
een Anerikaanse moorde-
naarsfamilie.

Leidraad doorheen dit ailes is
l 'ret meeslepende verteltalent
van de auteur-regisseur. De
Graef n'ordt goed geflankeerd
door zijn medespeler Van
Leeuwen, maar hij laat geen
trvijfel bestaan over het werke-
lijke brein achter deze donke-
re, fascinerende parabel.

Steven HEENE
Toumee door Vlaanderen (info

03-235.04.90).

De Grael schreef //nk voor
kindererr, maar zijn voorstel-
I ing kan net zo goed door vol-
\ ' \,assenen r.r,orden gesmaakt.
De enige l inriet in leefti jd van
het publiek is die van acht
jaar .

Nog jonger zou er venvarring
kunnen optreden door de ex-
pliciete gerveldscènes. In te-
genstell ing tot de dageli jkse
televisiekost zie je niet zo vaak
een familievoorstell ing met
een bebloede, doodgeschoten
nran op de voorgrond, precies
vtaar Ilak niee begint.

De vcrklaring is eenvoudig,
rnoedig en niet geheel zonder
risico: in ti jden van verregaan-
de visuele vervrriling wil De
Graef het gerveld als maat-
schappeli jke factor niet uit de
rveg gaan. ,,Het lijkt mij zinvol
om gerveld zo nu en dan in
zijn context te plaatsen, net
zoals het soms terecht moet
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