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tische stijl in zijn creaties, wel in 
tegenstelling tot de Amerikanen, met 
ironie en zin voor relativering ge-
bracht. In 1976 richtte hij de groep 
'Triangles' op, maar tussendoor nam 
hij ook deel aan allerlei andere dans-
en theateractiviteiten en aan festivals 
in binnen- en buitenland. 
In de werken van Droulers staan 
muziek, beweging, decor en belichting 
ieder autonoom in voor hun eigen 
spel. Ze spelen alle een even belang-
rijke rol. Hij gaat uit van de biolo-
gische noodzaak te bewegen en van 
het "plaisir de l 'acte" dat in ieder 
mens leeft. Zo wil hij dichter bij het 
'leven' komen. Niet het dagelijkse 
leven, wel het biologische, sensuele; 
een betrachting die we in vele Oosterse 
disciplines terugvinden. De muziek 
wordt 'live' uitgevoerd. Steve Lacy, 
vermaard free jazz saxofonist, nam 
vaak deel aan zijn werken. Na Everlo-
ne, Deserl. Hedges, A/ba, enz. isPieces 
for Nothing Droulers' recentste ons 
bekende creatie. Hij wil er het thema 
'afwezigheid van enige basis, van 
enige steun' in verwerken. Geen ver-
telling, wel discontinue bewegingen, 
bewegingsstoten, afwisselend met de 
zeer continue dierlijke bewegingen 
van mede-danseres Caroline Camus. 
De new wave-groep Minimal Com-
pact speelt daarbij een soort psyche-
delic music, geïnspireerd op zowel 
etnische muziek als op de beatnik-
gedichten van Bob Kaufman, op rock 
en elektronische muziek. 

Jean-Luc Breuer 
Van Jean-Luc Breuer ging onlangs 

het dans-theaterstuk Zone in premiè-
re. Breuer is daarmee niet aan zijn 
proefstuk toe: in 1980 werkte hij mee 
aan Asch van Anne Teresa De Keers-
maeker. Zone is geen dans maar ook 
geen theater of mime. Meer en meer 
produkties treden buiten de grenzen 
van hun eigen discipline door het 
absorberen van andere technieken, 
ideeën en concepten. 
In Zone zoeken twee onhandige, we-
reldvreemde wezens een doorbraak in 
het menselijk bestaan om hun eigen 
plaats te vinden. Een spinachtig wezen 
komt de met wit zand bestrooide 
ruimte ingerold. Alle 'armen' zijn 
voorzien van lichtjes, die voorlopig 
alles zijn wat het bewegen van het 
wezen in het donker verraadt. Later 
blijkt dat ene wezen uit de twee 
dansers te bestaan (Breuer zelf en 
Kate Kinstier, die o.m. studeerde bij 
Merce Cunningham), maar het duurt 
lang voor je ontwaart wie wat is. Het 
stuk loopt verder door beurtelings 
dadaïstische, expressionistische, 
agressief-wanhopige en sprookjesach-
tige scènes. Kostuums, belichting en 
decor (voor een deel diaprojecties) 
spelen een integrerende rol in de 
totaliteit van de act. 

Mare Vanrunct 
Mare Vanrunct volgde danslessen 

bij Ann Slootmaekers. Zijn eerste 
choreografieën bracht hij in een leeg-
staand huis, waar hij beurtelings de 
benedenruimte en de tuin als scène 
gebruikte, zonder pretenties maar met 
nog veel zwakheden. Zijn volgende 
produktie, zowat een jaar later, was 
sterker. De Dans voor Vrouw in Water 
b.v., gebracht in een constructie met 
zwart plastic, is aangrijpend, door de 
agressiviteit en de wanhoop die ervan 
uitgaan. Zijn laatste opzet, een solo, 
gaf blijk van nog meer karakter en 
assertiviteit. Deze jonge danser zal 
nog van zich laten horen. 

Diane Batens 
Diane Batens was de vrouw in het 

water in de choreografie van Mare 
Vanrunct. Ook zij danste jaren bij 
Ann Slootmaekers, gaf er zelf ook les 
en bekwaamde zich in scholen en 
workshops in binnen- en buitenland. 
Voor haar performance in de immen-
se ruimte van de Montevideo, een 
oude opslagplaats in de Antwerpse 
haven, die nu voor culturele doelein-
den ter beschikking wordt gesteld, 
haalde ze zowat twintig medespelers 
bij elkaar, van wie sommigen geen 
dansscholing hadden. Dat bleek ook 
niet de bedoeling te zijn, aangezien het 
geheel opgezet was als een experi-
ment, waarbij de ruimte en wat er zich 
in bevindt, als speelruimte werd aan-
gewend. 

De coördinatie (door de Nederlander 
Toon Ory ter harte genomen), wilde 
vanuit enkele bewegingen en figuren, 
vooropgezet door Diane Batens en 
een viertal medewerkers, bij de andere 

performers persoonlijke interpretaties 
en reacties loswerken. In grote lijnen 
werden vooraf bepaalde structuren 
gevolgd, maar er werd veel ruimte 
gelaten voor improvisatie, wat met 
mensen die geen ervaring hebben, 
noch met dans, noch met improvisa-
tie, maar zelden lukt. Toch zaten er 
een aantal interessante elementen in 
dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken 
naar een volgend werk. 

Links : 
Mare Vanrunct 
Foto K. Verstockt 

Boven : 
Pierre Droulers 

Onder : Piramide 
op de Punt 

Piramide op de Punt 
Zoals dansers een andere discipline 

in hun werk gaan betrekken, zijn er 
ook andere disciplines die zich tot de 
dans aangetrokken voelen. Mime ligt 
al tussen theater en dans in, maar zelfs 
al gaat het zijn act al zo sterk 
abstraheren en wordt de beweging op 
zich een belangrijk element, toch 
wordt het nooit zuiver dans. Dat is 
duidelijk bij de groep Piramide op de 
Punt in zijn eerste stuk Hel Zui/enve/d, 
een zeer lichamelijk, dramatisch mi-
mespel, waarin naast het visuele as-
pect de abstrahering van menselijke 
gevoelens en gevoeligheden belangrijk 
is. Er wordt geen echt verhaal verteld, 
alles zweeft in een symbolisch geladen 
surrealistische sfeer. Mensachtige we-
zens breken uit hun beschermhulzen 
— prachtig zilver-glimmende zui-
len — en ontdekken zichzelf en elkaar. 
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