
UIT DE KUNST
EEN ENGET IN
KAMERJAS

,,HenÍy" van Peter
De Graef.

Peter De Graef blljft veÍras-
sen, als schrijver én als ac-
teur. Meer nog dan in ,,Et
voilà" en ,,Ombat" bespeelt
hij in zijn jongste monoloog
,,Henry", het thema van

voor de helft bestaat ,,zir
materiaal van íemand díe
absoluut niet deugde". Mar-
cel is dus gefrustreerd en
daar wordt Annemieke het
slachtoffer van. Marcel zelf
gaat er ook aan kapot. Zljn
verdriet is ,,groter dan de
mensheid zelve".
Dit voer voor dieptepsycho-
losen weet De Graef haar-
fiji uiteen te rafelen in een
aantal zeer herkenbare situ-
aties. Hij houdt van stem-
men, geluiden, klanken. in-
tonaties, en schakelt verbaal
en akoestisch met groot ge-
mak over van het ene perso-
nage op het andere. De
Graef schrijft zijn stukken

niet, hij componeert ze op
de tekstverwerker. Hij ver-
plaatst blokken tekst als
stukken van een przzel.
Mensen en situaties die aan-
vankelijk niet te combineren
zijn, blijken uiteindelijk toch
samen te horen. In alle een-
voud gaat het over zeer
menselijke gevoelens en
vooral de verdringing ervan.
De Graef verkoopt er geen
theorieën over en hij wil
nergens een boodschap
kwijt. Hij vertelt nonchalant,
stapt al eens uit een perso-
nage, maar je ontsnapt niet
aan de indringende toon van
die magische engel in zijn
lange kamerjas.

Zoals voor zijn vorige pro-
ducties was ook nu weer
lichtman Arne Lievens zijn
sparring -partner tijdens de
repetities.
Dat brengt mee dat Lievens
meer dan zomaar een uit-
voerder is. Hij zorgt voor
een lichtdecor in zwart-wit-
tegenstellingen, met vaak
srote benauwende schaduw-
6eelden. Daar zet De Graef
af en toe enige zwarte hu-
mor tegenover. Samen ma-
ken ze van ,,Henry" een be-
levenis.

Roger Arteel

Reisvoorstellingen. Info : 03/
235.04.90 (Thassos).
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PeÍeÍ De GrqeÍ: het veffe
koniin Woltet.

soed en kwaad en de men-
íehjke frustratie daar tussen-
1n.
Met een big smiLe giet hij
een emmer uit in het ijska-
cheltje, dat in een mum van
tijd de scène in de wolken
zeÍ.. Hij is een engel en als
de rook is verdwenen heeft
hij uitzicht op de velden en
een dorp. Met mondjesmaat
vertelt hij over het vette ko-
nijn Walter, dat achteraf een
proefkonijn van een op hol
geslagen economie blijkt te
zijn. Dan over Marcel Van
Raefelghem, wiens engelbe-
waarder hij blijkbaar is en
die zichzelf tot economisch
wereldverbeteraar promo-
veert. Marcel heeft Anne-
mieke zwanger gemaakt en
is dan met haar gehuwc,
niet uit liefde, maar ,,uit
principe".
Marcel is een gespleten Per-
soonlijkheid. Zijn hele leven
al fracht hij te zijn zoals
zijn vader wil dat hij is. Het
lukt hem niet, want hi. i weet
dat hij de zoon is van een
moeder die aanpaPte met
een charmezanger en dat hij
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