
nenval lende daglicht (vandaar Available 
Light) en met het uitzicht op de gebouwen 
aan de overkant van de straat rekening 
werd gehouden . 

Door G e h r y ' s a rchi tec tuur viel er ook 
een n ieuw licht op de choreografie. He t 
was een confronta t ie tussen twee schijn-
baar onverenigbare visies: Childs, die zeer 
gestructureerd werkt en waarbij de grond-
pat ronen een belangri jke rol spelen, en 
Gehry die juist de aandacht van het 
g rondp lan poogt af te leiden door te wer-
ken met complexe tegenover elkaar ge-
plaatste hoeken en ongewone ve rbanden 
tussen binnen- en bui tenruimte . Die con-
frontatie liep uiteindelijk uit op een inter-
actie: de ru imte maakte Available Light 
speelser, schi jnbaar ongecontroleerder . 

Dergel i jke samenwerk ingen zijn niet 
n ieuw in de recente dansgeschiedenis , 
maar voordien had de architect nooit op 
een ingr i jpende wijze het scènebeeld be-
paald (sinds de ontwikkel ing van de scè-
ne a l'italienne in de zeventiende eeuw wel 
te verstaan). R u i m t e is steeds een bepa-
lende factor bij dans, in tegenstel l ing tot 
de andere theatergenres , waar de ru imte 
vaak een kneedbare factor blijft . Dans be-
paalt de ru imte , al word t dit doorgaans 
slechts vertaald in een noodzakeli jke 
min imum-opperv lak te . In een te kleine 
ruimte kan een choreografie helemaal niet 
of niet zonder aanpassingen gedanst wor-
den; het word t dan een n ieuwe choreo-
grafie. Het tegenovergestelde is ook 
mogelijk: de ru imte bepaalt de dans. He t 
is vreemd eigenlijk dat daarmee niet méér 
geëxperimenteerd wordt. Waar dit wel ge-
beurt , is het vaak onbewust - in tu ï t ie f en 
dikwijls ingegeven door omstandigheden. 
Zo b.v. beg innende groepen die niet de 
kans kr i jgen te dansen in convent ionele 
ruimten (theaters), en dan doorgaans luk-
raak andere oorden opzoeken, die ze zo 
goed of zo kwaad mogelijk aanpassen aan 
de klassieke vereisten. Of andere choreo-
grafen, zoals Merce C u n n i n g h a m , die bij 
gelegenheid hun choreografieën hersme-
den en aanpassen aan niet-conventionele 
ru imten . Daarnaas t is er ook nog de lan-
ge traditie van monstershows, zoals de 
traditionele opening van de Olympische 
Spelen, maar al te vaak zijn dit niet meer 
dan choreograf ieën op een groter p lan , 
waarbij weinig of niet wordt ingespeeld 
op andere aspecten dan de beschikbare 
oppervlakte. Een eerste bewus te poging 
- in het beste geval - om met andere ruim-
ten te werken in de hedendaagse dans , is 
de video-dans. Wie hierbi j ernst ig werk 
levert, ziet zich genoodzaakt totaal anders 
tewerk te gaan in de ru imte (en eigenlijk 
ook in de t i jd, vooral wegens registratie-
problemen). Het p rob leem van de niet-
verplaatsbare ru imte stelt zich hier na-
tuurl i jk niet. 

Available Light is een bewus te poging 
om tot een ingrijpende relatie dans-ruimte 
te komen. Deze vernieuw(en)de intense 
samenwerking tussen choreograaf en ar-
chitect kan een v ruch tba re aanzet zijn 
voor een verdere evolutie. He t lijkt wel 
het ei van Co lumbus . He t K laps tuk kon-
digde voor Available Light een 'speciale 
ruimte ' aan, maar of dit in overleg met 
Gehry is gebeurd, weten we niet. Het pro-

ject van G e h r y integraal overp lanten is 
onmogel i jk , maar het zou zonde zijn het 
enkel tot de scène te beperken, daar het 
veel meer is dan louter decor. 

De samenwerkingsgedachte, die aan de 
basis lag van Available Light, werd bij de 
creatie nog onders t reept door de belich-
ting (Beverly Emmons) , die zowel dans als 
muziek volgde en tevens verscheidene 
archi tecturale e lementen benadrukte . 
Vermelden we ten slotte nog kos tuum-
on twerper Rona ldus Shamask, die 'L ike 
the o ther artists work ing on Available 
Light, [ . . . ] e l iminates nonessential 
s t ruc tura l details to arrive at honnes t , 
pure shapes' , zoals het begeleidende boek-
werk vermeldt , al is hij daarin naar Euro-
pese n o r m e n waarschi jnl i jk wat te ver 
gegaan. Hopel i jk wordt ook dit boek over 
het ontstaan en de 2,5 jaar voorbereiding 
van Available Light op het K laps tuk aan 
het publ iek aangeboden. Het is boeiende 
l i tera tuur voor l iefhebbers van zowel ar-
ch i tec tuur , muziek als dans, maar het 
geeft vooral inzage in de interessante ge-
nesis van de produkt ie , of, zoals het boek 
terecht besluit: ' I f you can imagine the 
creation of Available Light, you too are a 
par t ic ipant . ' 

te o m Beaujoyeulx te roemen als 'Geo-
met re inventif , u n i q u e en ta science. ' Er 
is ten slotte een l ibret to dat de ontstaans-
geschiedenis van het ballet schetst en de 
aan de basis l iggende principes verduide-
lijkt. Ook dat was toen een n ieuwigheid , 
die echter dadelijk navolging zou kennen. 

O p w i n d e n d e vaststel l ingen toch wel, 
die zomaar event jes v ie rhonderd jaar 
dansgeschiedenis overbruggen en die mis-
schien ook in de gedachten speelden van 
de opstel lers van het l ibret to anno 1983, 
wanneer ze een ets met een scènebeeld uit 
een zevent iende eeuws hofbal let a fdruk-
ten. O p die ets is duideli jk het belang van 
het g rondpa t roon waar te n e m e n en ziet 
men ook een vorm van tweede plateau -
nuages, wolken - waarop zich geregeld de 
verschi jn ingen van a l lerhande klassieke 
godheden voltrokken. Of Available Light 
- en daarmee staan we weer met de voe-
ten op de grond - een even grote mijlpaal 
in de dansgeschiedenis wordt als het 
Balei comique de la Royne, valt natuur l i jk 
nog af te wachten . In ieder geval behoort 
zulk een grondige manier van werken 
blijkbaar weer tot de mogelijkheden, in de 
VSA al thans. Je moet na tuur l i jk de mid-
delen hebben! 

Historisch? 
Het samenwerken van kuns tenaars uit 

verschillende genres roept onvermijdelijk 
de he r inner ing aan Diaghi lev op, of de 
bal let ten aan de vors tenhoven in het An-
cien Régime. Danscr i t icus Sally Banes 
zag reeds enig verband tussen Chi lds ' 
choreograf ieën en de acht t iende eeuwse 
barokdans , maar m.b . t . Available Light 
kan m e n nog verder (terug)gaan. In 1581 
- b i jna krek vier eeuwen vóór Available 
Light - spaarde koning H e n d r i k III van 
Frankri jk geld noch moeite om het huwe-
lijk van zijn favoriet, de hertog de Joyeuse, 
luister bi j te zetten. Als b i jdrage tot de 
feestel i jkheden vorderde de koningin-
moeder, Catherina de Medici , haar hove-
ling Belgiojoso (Beaujoyeulx) een ballet 
te creëren. Dit Ba let comique de la Royne, 
zo genoemd omdat de vrouw van Hendr ik 
III erin meedanste, verwekte heel wat op-
schudding in de toenmalige artistieke we-
reld. He t werd toen algemeen aanvaard 
als een eerste geslaagde poging ter ver-
eniging van de kunsten naar analogie met 
het ant ieke d rama en n u wordt het 'offi-
cieel' beschouwd als het eerste echte bal-
let uit de westerse dansgeschiedenis . 
Andere au teurs beschouwen het zelfs -
omwil le van de grote diversiteit aan ele-
menten , de s t ructuur en het grote aandeel 
van muziek en zang - als een voorloper 
van de opera. 

Bij ont led ing van dit p ro to type komt 
m e n tot een verrassende geli jkenis met 
Available Light. Er is de succesformule in 
het samenwerken van de fine fleur uit de 
kuns twere ld . Er wordt een exper imen-
teel-geavanceerd scène- en zaalconcept 
uitgewerkt, wat toen - o, gouden tijd - nog 
noodzakelijk was, gezien er nog geen uni-
verseel geldend type bes tond. E r is het 
belang van het g rondpa t roon in de cho-
reografie, wat de dichter Billard aanzet-

Alternatief 
Over lopen we tot slot nog eens de pro-

grammat ie wat Chi lds be t ref t . Waar-
schijnl i jk kr i jgen we op één avond Mad 
Rush en Available Light te zien. He t twee-
de p rog ramma word t dan Field Dance I, 
Dance I, Outline (ten solo uit 1984 op mu-
ziek van Gavin Bryars) en een bi j dit 
schri jven nog niet nader bepaald s tuk. Is 
dit Rise uit Relative Calm (1981, muziek 
van Jon Gibson), dan betekent dat meteen 
een volledige overname van de program-
matic van Hol land Festival van dit jaar. 
Dat er voor Rise naar een alternatief wordt 
ui tgekeken is voor mij goed nieuws, ge-
zien dat waarschi jnl i jk het saaiste is wat 
ik in mi jn leven ooit te zien kreeg, op Ele-
na's Aria na. 

Lucinda Childs - foto 
A l e x a n d e r B a e r v o e t s Peggy Kaplan 
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