
66$bsterse mensen 7
Feler ffie ffiraef verpakt Peter Haex liikheid. Zie ie de zaken in het

i riiste.perspeciiet Word le.mrnder
angstig en projecteerie die angst
ook rue[ meer oP le omgevmg.
Liefst zou ik een voorstelling ma-
ken waarbij ik op een interessan-
te manier een uur Iang zwijg.
Daar ben ik nog niet'aan toe,
maar ik werk eraán", lacht hij.

Boeddhisme
Peters mensbeeld is bernvloed

door boeddhisme. Het gelfk be-
reik je door te verzaken aan je
wensen en verlangens. "Westerse

mensen liiken op mosselen. Ze
sluiten hun pantsèr krampachtig.
Helaas zitten die mosselen vol
snot en ontploft de boel geregeld.
In het westen denken we dat
ideeën en wetenschap belangrijk
ziin. Dat klopt. maar je moet wel
begrijpen dat ook wetenschaPPe-
li.ilie theorieën een gevolg zijn van

x&jnn 6iá*ssflsche gedmch€en
im '*ekstern v&or theater

AI{TWERPEN - Tien jaar heeft acteur
en schrijver P-eter De Graef
voornamelijk in Nederland gewelkí
"flet is fantastisch om met Dirk Tanghe
egn voorstelling te maken met materiaal
vanThomas Bernhard of Tennessee
Williams, maar ik \ryil ook mijn eigen
ideeën expliciteren", Yertelt De Graef'
die vanavond met zijn monoloog Niks in
het Cultureel Centrirm Berchem in
première gaat.

"Had ie me enkele maanden ge-
leden om een interview gevraagd,
dan had ik seweigerd. Nu is me
duideliik waároveiNlks gaat. Het
is het verhaal van iemand die iets
sruweliiks heeft meegemaakt en
íoorden zoekt om dié eruwel uit
te spreken. Zíin die wóorden er
nog? Want alies lijkt al gezegd
door iedereen. Mks is een traiect
lanss de rand van het donkerte.
Enioch zit er veel humor in",ver-
telt Peter.

Zijn theaterteksten zijn een ver-
taling van ziin filosofische ge-
dachïen. "Iedêreen heeft men-in-
gen. Het rare is dat die meningen.
hoe triviaal ook, het ego verster-
ker.Zo krijg je het gevoel dat je
belangrijk bent. Ik denk dat het
belangrijk is dat deze maatschaP-
pij verstilt. Zo creëer je afstande-
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zryn als
dromen en verlangens. En
es over onze emoties weten
grnlijk zeer weinig", vertelt

s ie de eerste Pagma van een
ran Thomas Bernhard leest,
lenk ie: 

'Zever'. De tweede
ra deák ie dat ook. En gelei-
t wordt dat stuk Provoce-
. kri iet het glans. Het is een
ucr ilan eeà zieke geest. Je
rdiep gaan om die tekst tot
r te bieigen. Uiteindelijk be-
iet me dat niet. Dan moet ik
èigen ei leggen". zegt Peter.
en r olgend seizoen gaat hij

rlle podiumdisciPlines Proe--\'dor Het Paleis maak ik
rrterking van De winter on-
le nfel ian Roland ToPor.
lrtgs heb k het stuk gelezen
xefre it< dat ik het ernstig zal
len bewerken", vertelt de au-
l-ater dit seizoen staat hij ií

de opera Orfeo van Monteverdi'
"Misschien willen de mensen van
ZwarÍe Sneeuw zelfs mijn zang-
kwaliteiten gebruiken. En on-
langs kÍeeg ik een teleloontje van
Wim Vandekevbus. Misschien
ben ik volgend jáar danser",lacht
Peter.

I Ntfrs. 20-2519 in CC (Ber'
chem), 27-2919 Museirm'
theater (Sint'Niklaas)' 9'1U10
De Vooruit (Gent), 18/L0 Dil'
beet! L5-1í1 WagehuYs (Leu-
v en), 2?JL PSK (Brussel)' 241
Stadsschouwburg (Meche'
len), 712 CC Zwaneberg
( Heist-op-den'Berg)' 9 12 CQ
de Warande (Turnhout)' 142
CC (Strombeek) en 1/3 CC
(Brasschaat). '

Peter De Graef mediteert aan de keukentafel. "Misschien ben ik
volgend jaar wel danser"

ffoto Thomas Legrève)


