Altijd 'tzelfde. Akelig herkenbaar
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THEATER
EEN TOOG. Een paar morsige tafeltjes en stoelen. Het bovenzaaltje van café Le Central in Jette,
waar Altijd 'tzelfde van Tristero en Dito'Dito speelt, verschilt zeer weinig van de volkse gelagzaal
beneden.
Ook de tekst van het Franse schrijverskoppel Jean-Pierre Bacri en Agnès Jaoui leunt dicht aan bij
de banaliteit van het gemiddelde tooggesprek: elke conversatie loopt te pletter op dooddoeners
als ,,Een man is een man en een vrouw is een vrouw'' of ,,Trop bon is trop con.''
Het verhaal is simpel: in het café van zoon Henri verzamelt de familie, want de vrouw van broer
Philippe is jarig. Henri, de ,,imbeciel van de familie'' wordt in de loop van de avond verlaten
door zijn vrouw Arlette. Hotshot Philippe raakt maar niet uitgepiekerd over zijn
televisieoptreden voor de regionale zender. Dochter Betty krijgt het als ongehuwde dertiger
zwaar te verduren. De inerte spil van de familie is de verlamde hond Caruso, die vóór zijn ziekte
een welluidende tenorstem heette te hebben.
In de enscenering van Tristero en Dito'Dito krijgt Altijd 'tzelfde een lichtvoetige nonchalance die
de humor en de donkere ondertoon van de tekst tot hun volle recht laten komen. Het familiefeest
als katalysator van onderliggende spanningen, het is een beproefd theaterrecept van Albee tot
Claus. Maar hier geen dramatische afwikkeling, geen (zelf)moord of hysterische
schuldbekentenissen.
Alle scènes blijven akelig herkenbaar: je zou ze elke willekeurige avond in de plaatselijke ,,De
Kroon'' kunnen meemaken. Hier en daar sluipt er toch een absurd element binnen. Bijvoorbeeld
als Yolande, geheel volgens de familietraditie, een lamme hond krijgt als verjaardagscadeau.
Tussen de scènes door hoor je een soort soapjingle die de herhaalbaarheid van het gegeven
onderstreept.
Altijd 'tzelfde is een verfrissend humoristische voorstelling, die perfect aansluit bij de
laagdrempelige locatie, en toch nergens in de (ogenschijnlijke) oppervlakkigheid vervalt.
Tristero en Dito'Dito spelen ,,Altijd 'tzelfde'', 6 augustus, Jette. Nog tot 10 augustus (21 uur) in
Café Le Central, Laneauplaats 1, 1090 Jette. Reserveringen 02-502.24.42.
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