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kuns ten aan bod laten komen en start te 
met de p rogrammat ie vooraleer het ge-
bouw voltooid was, om nieuwe mogelijk-
heden uit te testen en om uit gebeurl i jke 
fouten reeds lessen te kunnen trekken. Zo 
zou de definit ieve opening rimpelloos en 
zonder al teveel schoonheidsfout jes kun-
nen ver lopen. Zeer on-Belgisch dus . 

In samenspraak met L u c i n d a Ch i lds 
werden ook architect F rank O. G e h r y en 
de componist John Adams aangezocht om 
mee te werken. D e choreograf ie zou op 
het voorplan staan, maar de inbreng van 
de andere kunstenaars zou een niet te mis-
kennen stempel op het gebeuren drukken. 
Aan J o h n Adams vroeg Chi lds een com-
positie te schri jven van 53 m i n u t e n zon-
der onderbrekingen. Adams toog aan het 
werk in zijn verbli jf aan de Cal i fornische 
kust en s tuurde regelmatig cassettes van 
wat zijn Light Over Water zou worden . 
Gezien Chi lds met het beschikbare ma-
teriaal dadeli jk aan het choreograferen 
ging, was het voor Adams niet mogel i jk 
op het e inde enige verander ingen aan te 
b rengen , bu i ten die waarom Ch i lds ver-
zocht. 

Waar zijn vroeger werk - Shaker Loops, 
Harmonium en Phrygiatl Gates zijn de be-

kendste - strikt akoestisch was, al lagen 
er ook ervar ingen met elektronische mu-
ziek aan de basis, is Light Over Water een 
composi t ie voor synthesizer , waarop 
Adams later in de s tudio kopers ent te als 
een sonore schaduw van de parti tuur. Het 
resultaat is ijle en meditatieve muziek, in-
trospectief en tijdloos. Naa r de vo rm is 
Light Over Water niet p u u r min ima-
listisch. He t bevat dezelfde stylistische 
e lementen - repetit ie, consonant ie , pul-
sen - maar oversti jgt de s t ructure le sim-
pliciteit van veel minimalistisch werk. Er 
zijn hoogten en laagten - A d a m s zelf 
spreekt over ' topografie ' - gedragen door 
verander ingen in sne lheden en t empo. 
Wegens de contrasterende delen heeft het 
werk een bijna symfonische s t ructuur , zij 
het met bijna onmerkbare overgangen en 
zonder opval lende details. 

Na een u l t ieme try-out op het festival 
te T o u l o n , Frankr i jk - die Amer ikanen 
toch! - werd de muziek herwerkt voor de 
eigenlijke première in Los Angeles. D e 
uitermate complexe s t ructuur van Childs ' 
choreografie vereiste nog enkele duidelijk 
herkenbare accenten in de muziek als rug-
gesteun voor de dansers , waaraan werd 

verholpen. In tegenstelling tot de tandem 
Cage-Cunningham werd hier dus een per-
fect samengaan van muziek en dans be-
oogd. 

Ruimte 
In een even goede sfeer werkte Chi lds 

samen met architect Gehry . Waar de sa-
menwerk ing choreograaf-componis t een 
klassiek gegeven is, is die tussen choreo-
graaf en scène-ontwerper minder gebrui-
kelijk. Bovendien werkte Gehry voordien 
nooit voor theater . Gezien het m u s e u m 
nog in aanbouw was, d iende eerst een 
ruimte gevonden te worden. De keuze viel 
uiteindelijk op twee aanpalende leegstaan-
de warenhuizen in Los Angeles die The 
Temporary Contemporary werden ge-
doopt . Zonder de bestaande basisstruc-
tuu r te wijzigen, wist G e h r y een heel 
n ieuwe ru imte te scheppen met behu lp 
van eenvoudige materialen en vooral veel 
inventiviteit . Zi jn on twerp beperkte zich 
niet enkel tot een scène met twee asyme-
tr ische niveaus en op lopende t r ibunes , 
maar hij creëerde een hele 'performance 
environment', waarbi j zelfs met het bin-
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