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,,C5rrano" en ,,Itak" voor kindereti.
DE NEUS IS VERLIEFD

Bijna 100 jrar geleden
schreef Ednutttd |los tcutd
(1868- l9 l  8)  l te t  lomant ischc
versdrama ,,C)tratn de Ber-
gerac " over Het'tttr-Sarittiett
de Cyrano. Eveneens een to-
neelschrijver, nraar nreer be-
kend on zijn enorrne neus
dan om zijn werken. -/o
Roels van Blaux, Vier vond
het een voldoende reden om
- voor iedereen vanaf 14

en laiit voor de rest Lle tirn-
tasie de vri je loop.

Het menseli jk aspect van
leli jkheid en l iefdespcrikelen
wordt gekoppeld aan de
geest  van d ichter l i jke v l i j -
heid en innerli jke schoon-
heid. Daarin was Cyrano
zichzelf . Dit resulteert in
een zeer speelse vormge-
ving, verrassend ook onrdat
de spelers zelf de bijhorende
geluiden ter plekke laten
ontstaan. Aldus sla_een Mrrr-
nick Bardvt (C1'rano). Dirni-
lr i Duquerurtty en Patric' ia
Goenuere erin om de dub-

t is t iek le ider  is .  heel t  De
Graef .. lt lk" reschreven. Hij
speelt het satlrcn nlet Robert
Vut t  Lccutr '< , t r  in  een reqic
van Ál'rrc, Li,,r 'crr.s.

,,Itak" is cen scheppings-
verhaal rvaarin het indianen-
jongede Itak. nrisleid door
een fee. ongeu,ild zijn broer-
de doodt. ltrrk vlucht uir zijn
paradijs en kon.rt in een ue-
reld vol nrisdaad en gerveld
terecht. Hij nrrakt kennis
met Vy'altertje, een kind van
een ri jke vrourv. die de
dochter is van de baas van
een moordenaarsbedriif.

Waltertje zit
\,ol kunstorga-
nen en ook de
ivereld waarin
ze terechtko-
men bli jkt heel
technisch en
beangstigend
in elkaar te
steken.

.,Itak", span-
nend als een
clirrri, is de
zoektocht van
een individu-
alist naar me-
de-menseli jk-
heid en een
aanklacht te-
-qen de mani-
pulatie van ge-
rveld door on-
der meer de
media. In de
knappe en as-
sociatief ge-
schreven tekst
u'orden angst
en gerveld
sterk gerelati-
veerd. Er
*'ordt gespeeld
ln een onge-
drvongen dia-
logerende ver-

telsti j l  die, zoals de tekst,
getuigt van veel verbeel-
dingskracht. Bij momenten
u'ordt gefilosotèerd en zakt
de spanning, r 'oor zeer jonge
kijkers duurt de voorstelling
nogal lang. Maar voor een
publiek boven de acht is het
cen fantastische ervaring. I

Roger Arteel

Irt.fo : ,,Cy'runo" 03/
2- t0.81.9 I  ( lS l t tuu 'Vier)  ;
,, Ir uk" 03/2-1 5.04.90 (Thas-
.r'rt-r').

iaar - de nrau en cliens tur-
bulente leven even nader te
bekijken. Cyrano was trou-
wens ook nog vechtersbars.
soldaat, bricfschrijr er. ketter.
fantast en eeuu'ig ongeluk-
kig verliefd.

Blaurv Vier nraakt geen
histor ische reconstruct ie .
rnaar reduceert hei oude
stuk tot dlie personaSes en
een aantal essentiële scènes

,,Cyrqno" : turbulent leven.

bele bodenrs van het klassie-
ke stuk. het theatermaken
zelf en een veelgelaa_rd le-
ven bloot te lesgen.

Eveneens voJ-fantasie rs
het werk van Peter De I
Graef. Hii is íiëiïllêen li
stffiver 

-maar 
ook acteur enl j

regisseur, bekend van ,,Orn- í
bat" en van de rol viln
George in . .Who's r l ia id o l '  J ,
Virginia Woolf '1" in een re- jJ
gie van Dirk Tanglte. Voor j l
de PaardenKuthetlraal in i
Utrecht, waar Tanshe nu ar'-
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