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"Een herneming is altijd stukken beter dan
het origineel ooit geweest is"

Peter De Graef herwerkte op vraag van Het TheaterFestival zijn
succesvolle monoloog ‘Henry’ uit 1997. Volgens Peter De Graef is
een herneming alleszins altijd ‘stukken beter dan het origineel ooit
is geweest’. Het hernemen is voor Peter een bewuste praktijk. ‘Het
stuk wordt veel vanzelfsprekender. Er gebeurt iets mysterieus dat ik
eigenlijk niet kan uitleggen.’ 

Ans Van Gasse in gesprek met peter de graef voor het theaterfestival

Wanneer hij een nieuw stuk schrijft, probeert hij te anticiperen op
dat mysterie. Een jaar voordat hij het zal opvoeren, moet het klaar
zijn. En dan begint hij op persoonlijk vlak te hernemen. Hij leest
het stuk, laat het liggen, leest het opnieuw en laat het weer liggen,
tot de eerste repetitiedag aanbreekt. ‘En dan is er ineens al zoveel
werk verzet.’ Hij lacht. De herneming stelt acteurs op het gemak. Ze
laat hen toe te spelen met hun kennis van zichzelf, en niet steeds
in het nieuwe te zoeken en te wroeten. Al is dat voor Peter ook
een gevaar. ‘Je mag het niet kapot repeteren.’

Het archief brengt niet enkel de voorstelling terug, maar ook een
beeld van zichzelf dat Peter niet meer helemaal herkent. ‘Ik was
toen in een fase in mijn leven waar ik nog dronk en rookte… Ik zat toen
nog met allemaal dingen te worstelen waar ik me intussen wel
doorheen gewerkt heb.’ Wanneer ik hem vraag of hij zijn jongere zelf
zou willen bijsturen, glimlacht hij. ‘Ik zou niks willen veranderen. Het is
goed gelopen. Het is ook daarom dat ik die voorstelling nog eens mag
spelen hé, uiteindelijk. Natuurlijk weet ik wel wat er beter zou kunnen,
maar het is goed gelopen zoals het is; dat proces is belangrijk. Maar ik
zou dat ventje wel willen laten weten dat het goed komt. En dat ik bij
hem ben.’ 



Peter De Graef is meesterverteller en winnaar van de Louis d’Or
(Nederlandse prijs voor beste theateracteur). Naast acteren en
regisseren, schreef hij prijswinnende teksten als Ombat, Henry, N!ks en
Zoals de dingen gaan. Hij heeft een voorliefde voor eeuwenoude
geschriften vol wijsheden die niemand nog lijkt te kennen. In het theater
zoekt hij naar een vorm om die kennis op een directe manier, zonder de
omweg van het verhaal, over te brengen naar het publiek. Hij werkte
samen met diverse theatergroepen zoals o.a. Theater Malpertuis, De
Werf, Paardenkathedraal en De Kolonie MT. Op televisie speelde hij in
o.a. Den elfde van den elfde, en Zie mij graag.

peter de graef

pers
"'Henry' van Peter De Graef is 23 jaar oud, maar in deze herneming is
de theaterklassieker springlevend. Het verhaal van 'Henry' ontvouwt zich als
een sierlijk bochtenparcours langs enkele kleurrijke dorpsfiguren. Daarbij de
would-be schilder Van Raefelghem, zijn vrouw-met-hoofdpijn Annemieke en
zowaar een konijn genaamd Walter.
Boven deze bonte bende zweeft De Graef als een bewaarengel, die met
mildheid de dwaasheden van ‘zijne mens’ observeert. Hoe die uiteindelijk tot
de gruwelijke climax leiden, valt onmogelijk na te vertellen. Henry heeft een
begin en eind, maar wat daartussen gebeurt, laat zich alleen maar ervaren.
En dé troef van dit stuk blijft natuurlijk De Graef zelf, die er op zijn eentje in
slaagt om een zaal simultaan te doen schuddebuiken, te ontroeren én
intellectueel uit te dagen. Deze klassieker bewijst nog maar eens hoe coherent
en volstrekt uniek het theateruniversum is dat hij heeft gecreëerd."

De Standaard
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misschien ook iets voor jou?

di 15 nov 2022 om 20u

toneelhuis/olympique dramatique - 
vijand van het volk

www.ccsint-niklaas.be

za 19 nov 2022 om 20u

ntgent/luk perceval- Yellow. the sorrows of
belgium II: rex

di 29 november om 20u

MARTHA!TENTATIEF/JOHAN PETIT -
Nu het nog kan

tickets & meer info

"Mijn hart heeft zich gevuld met vreugde,
mijn blijdschap wordt alom weerkaatst, ‘k heb lang gedacht dat

ik niet deugde, maar ‘t kwam dan toch goed op het laatst."
Uit Henry


