
Danslandschap in Vrije Val 
De Beweeging 

Dans zit in dit land in de lift. Sinds 1984 probeert het tweejaarlijkse festival De 
Beweeging een platform te zijn voor wat zich aandient als aankomende dans in 

ontwikkeling. Alexander Baervoets volgde het vierde Festival en brengt verslag uit. Een 
geslaagd festival vindt hij, de interesse voor dans groeit nog steeds aan. Maar liet 

grootste probleem van de jongste lichting Belgische dansers blijft vooralsnog een gebrek 
aan danstechnische bagage. 

Tegen de Bierkaai 

Hun onbaatzuchtige strijd tegen de 
artistieke isolatie van dansers en pu-
bliek én legen het immobilisme van de 
overheid voeren de organisatoren van 
De Beweeging nu al acht jaar. In te-
genstelling tot een E.xposition de la jeu-
ne peinture beige, om maar iets te noe-
men, hebben zij geen prijzen weg te 
geven (hooguit schouderklopjes) en 
krijgen zij geen spontane officiële 
waardering, laat staan steun. Dans 
blijft in dit land een ars minor. 

Ik vind die eeuwige klaagzang over 
dans in België zelf ook knap vervelen-
de proporties aannemen, maar er zijn 
nu eenmaal vaststellingen waar men 
niet omheen kan. Bij de eerste editie 
van De Beweeging (1984) schreef Mi-
chel Uytterhoeven, de toenmalige di-
recteur van het Klapstuk- festival (eer-
ste editie in 1983), in het voorwoord 
van de festivalbrochure "dat er nog 
heel hard zal gesleuteld moeten wor-
den aan de basisvoorwaarden (oplei-
ding, organisatievormen, infrastruc-
tuur) en dat de Vlaamse dans niet ge-
diend is met een soort omgedacht 
theaterdecreet". Wie de actualiteit 
een beetje volgt weet dat er sindsdien 
door de overheid zeer matig werd ge-
scoord, dat er op sommige vlakken 
(o.m. opleiding) zelfs achteruitgang 
viel te betreuren en dat de behoudsge-
zinde reflex van de gevestigde toneel-
gezelschappen dreigt tot een regel-
rechte ramp te leiden. Toch heeft dat 
alles niet kunnen verhinderen dal -
voor een deel mede door De Bewee 
ging - vele nieuwe choreografen zijn 

opgestaan en dat dans heden ruimer 
geprogrammeerd wordt in een groter 
aantal zalen. Ook dat laatste is zonder 
twijfel fel mee door De Beweeging ge-
stimuleerd. 

Opzet en principes 

De Beweeging heeft zich van bij 
haar ontstaan een aparte taak toege-
meten. Gesterkt door het prille succes 
van (hoofdzakelijk) Anne Teresa de 
Keersmaeker, was het de bedoeling 
debutanten te lande de kans te geven 
een voorstelling te maken in gunstiger 
o m s t a n d i g h e d e n dan gewoonl i jk . 
Doordat deze jonge talenten niet zelf 
een locatie hoeven te vinden, reclame 
moeten maken, enzomeer, kunnen ze 
htm energie en tijd uitsluitend aan hun 
produktie besteden. De Beweeging 
speelt dus zowat de rol van produktie-
liuis voor artiesten zonder naam. Dal 
doet ze echter, per kunstenaar, maar 
één enkele keer, want ook diegenen 
die doorbreken moeten het nest uit, 
moeten de baan ruimen voor wie nog 
geen kans kreeg. Daarmee maakt De 
Beweeging het zichzelf natuur l i jk 
moeilijk, al getuigt haar initiatief beslist 
van een zeldzame en lovenswaardige 
consequentie. 

Een ander principe dat De Bewee 
ging doorheen alle artistieke stormen 
trouw bleef, is de betrachting het be-
wegingstheater (dans, mime en aan-
grenzende vormen) in zijn totaliteit te 
benaderen en over de grenzen van de 
genres heen te kijken, met de beper-
king dat het om hedendaags werk 
moet gaan. Een goede neo-klassieke 

choreografie wordt dus in principe ge-
weigerd. Binnen de traditionele we-
reld van de dans bestaan evenwel al 
lang meer mogelijkheden, vele inter-
nationale wedstrijden, uitwisselingen, 
studiebeurzen en dies meer. Voorts 
ontstond enige jaren terug ook Experi-
ment, een initiatief van de vereniging 
Jeugd en Dans, dat de wat traditionele 
werkende danskunstenaars een podi-
umkans wil geven. Door te kiezen 
voor voorstellingen die met beweging 
te maken hebben, liep De Beweeging 
van bij hel begin vooruit op cle nu heer-
sende onduidelijkheid binnen de podi-
umkunsten. Hoezeer de grenzen ook 
vervagen, toch wordt de danskunst als 
toonaangevend aangevoeld en wordt 
De Beweeging vaak als een dansfesti-
val beschouwd. Het gros van de deel-
nemers omschrijft zichzelf trouwens 
als 'choreograaf' (wat niet altijd te ver-
dedigen is), of weet zich ten minste 
toch schatplichtig te maken aan de 
danskunst. In 1988 werden de mime-
spelers van cle namaak-stomme film 
L'Etrange Mr Kniglit als de buiten-
beentjes van het festival beschouwd. 
Dit jaar was de mime evenmin sterk 
vertegenwoordigd, al prijkte de Ant-
werpse Mime Studio in de personalia 
van drie deelnemers en maakten ver-
scheidene anderen duidelijk gebruik 
van theaterprocédés die bezwaarlijk 
als dans kunnen omschreven worden. 
De evolutie van de danskunst is heden 
van die aard dat ieder hedendaags 
dansfestival als een bewegingsfestival 
kan beschouwd worden. In die zin 
blijft de uit 1984 stammende bena-
ming, het speels afwijkende e-tje inbe-
grepen, verantwoord en actueel. 
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Het smeden van het 

ijzer 

Organisatorisch heeft De Beweeg-
ing nog niet echt haar draai gevonden. 
De eerste editie liep over vijf dagen, de 
tweede over zeven dagen, de derde was 
twee weekeinden lang en de vierde 
nam een hele maand in beslag. Dat 
heeft allereerst te maken met het aan-
bod. Bij de eerste edities waren er 
gewoonweg minder kandidaten, terwijl 
nu hooguit een derde van het poten-
tiële materiaal de affiche haalde. Toch 
hebben de organisatoren moeten vast-
stellen dat een programmatie van een 
maand te lang is - voor henzelf en voor 
het publiek. Waarschijnlijk wordt de 
volgende keer dan ook teruggegrepen 
naar het weekeindsysteem van het 
voorlaatste festival. 

Niettemin waren er goede redenen 
om de maandformule eens uit te pro-
beren. Zoals gezegd waren er meer 
kandidaten dan ooit tevoren - in totaal 
16 creaties - en was het de bedoeling 
hen ruimere speelkansen te bieden (30 
voorstellingen). De publieksopkomst 
was de voorbije jaren meer dan be-

Mé-zon hoorlijk geweest en was dat tijdens het 
(Karin Vyncke) jongste festival evenzeer (2500 toe-

schouwers). Tenslotte was nu ook de 
derde voorwaarde vervuld : de be-
schikbaarheid van een permanente lo-
catie. In 1984 reeds, huurde De Be-
weeging de oude katoenopslagplaats 
die nu is omgevormd tot het centrum 
Vrije Val, het "eerste centrum voor 
hedendaagse dans en bewegingsthea-
ter in Vlaanderen", dat beschikt over 
drie repetitiestudio's en twee produk-
tiezalen, waarvan er één is uitgerust als 
vaste toeschouwersruimte met 100 zit-
plaatsen. Daarmee kan De Beweeg-
ing voorstellingen programmeren zo-
als het haar uitkomt en is zij niet langer 
afhankelijk van receptieve centra als 
het Cultureel Centrum van Berchem, 
wat meteen haar profilering als organi-
sator ten goede komt. De studio's stelt 
De Beweeging als werkruimten ter be-
schikking van haar art iesten - wat 
onontbeerlijk is om als produktiehuis 
te kunnen functioneren - en verhuurt 
ze tevens aan diverse lesgevers. Daar-
mee is de cirkel rond : Vrije Val huist 
zowel opleiding, produktie als creatie. 
Dat dit cent rum werd opgebouwd 
door middel van persoonlijke leningen 
en vrijwilligerswerk zal geen enkele 
Belg verwonderen. 

In de toekomst hoopt men ten huize 
Vrije Val een continue programmatie 
uit te bouwen, steeds rond dans en 

beweging, met het tweejaarlijkse festi-
val als weerkerend orgelpunt. De er-
varing leerde immers dat choreografen 
niet altijd naar een precieze datum toe 
kunnen werken en dat men met een 
festival alleen, de actualiteit wel eens 
achterna kan hinken. Vrije Val biedt 
zodoende de mogelijkheid het ijzer te 
smeden terwijl het heet is. 

Fun and Games 

Niettegenstaande de organisatori-
sche ingrepen heeft De Beweeging 
over de jaren heen eenzelfde sfeer ge-
ademd, al ging het er deze keer, mede 
door de lange duur, wat minder intens 
aan toe. Als steeds was het eigenlijk 
festival omkaderd met video-voorstel-
lingen in de bar en was er een afsluit-
feest. Inhoudelijk werden de voorstel-
lingen opgedeeld als volgt. In twee 
programma's zaten telkens drie korte 
stukken van debuterende artiesten. 
Die hoefden zo niet meteen de avond-
vullende creatie te brengen, waar ze 
vaak nog niet aan toe zijn. Verder wa-
ren er eerste avondvullende voorstel-
lingen te zien van mensen die al ander 
of korter werk hadden geleverd of wer-
den ondersteund door professionelen. 
Eén van die laatsten was Guy Cassiers 
die aan liefst drie voorstellingen zijn 
medewerking verleende. Tenslotte 
was er een aanbod aan creaties door 
gevestigde waarden, dit om het geheel 
wat meer corps te geven. Op de af-
sluitdag kwam uiteindelijk de 'revela-
tie' van de eerste twee categorieën 
voor het voetlicht, en bracht die van 
vorige editie, Eric Raeves, een kort 
werkje. 

Die revelaties zijn een oud zeer. Bij 
de eerste editie had één specifieke 
voorstelling spontaan verrast. Het 
toeval groeide uit tot een vast gegeven 
en na Alain Platei, Nicole Moussoux 
en Eric Raeves werd dit jaar Joachim 
Schlömer aan het lijstje der gelauwer-
den toegevoegd. 

Eigenlijk weet men bij De Beweeg-
ing niet goed of men al dan niet blij 
moet zijn met dit instituut. Aan de ene 
kant is een keuze niet altijd makkelijk 
gemaakt, weet men niet bij voorbaat 
welke argumenten het zwaarst zullen 
wegen en loopt men de kans zoiets als 
onvrede of teleurstelling, zowel bij pu-
bliek als bij deelnemers, teweeg te 
brengen. Daarbij komt nog dat De 
Beweeging het risico loopt te verwor-
den tot een soort wedstrijd die zij oors-
pronkelijk geenszins wilde zijn. An-
derdeels brengt de onderscheiding bij 
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wie het festival volgt een zekere span-
ning mee en kunnen de uitverkoren 
artiesten hun vermelding trots en met 
het oog op enige naschittering, aan hun 
palmares toevoegen. Het is festivaldi-
recteur Herbert Reymer zelf die, na 
een summiere rondvraag bij pers en 
publiek, beslist wie de eer te beurt valt. 
Zoals verder blijkt, hoeft men niet per-
se zijn mening te delen; hij kan ze ove-
rigens in ieder geval verantwoorden 
door de specifieke opties die hij neemt 
in verband met zijn festival en met de 
ontwikkeling van de dans in Vlaande-
ren in het algemeen. 

Selectie 

Om het festival samen te stellen, 
moet Herber t Reymer een selectie 
maken. Met betrekking tot beginnen-
de artiesten is dat niet zo evident. 
Hoever staat een debutant met zijn 
werk wanneer de keurders langsko-
men ? Over welke middelen beschikt 
hij ? Werkt hij in optimale omstandig-
heden ? De Brusselse Botanique gaat 
er met zijn Banc D'Essai van uit dat 
men een werk slechts kan beoordelen 
wanneer het op de planken staat en 
geeft daarom iedereen (?) een kans. 
Bij De Beweeging hanteert men het 
principe van de 'artistieke relevantie' 
en heeft er noodgedwongen een selec-
tie plaats. Zonder aan Reymers artis-
tiek inzicht te twijfelen, kan men stel-
len dat zo'n selectie noodzakelijkerwij-
ze vergissingen inhoudt. Toch hoeft 
dit niemand te verontrusten. Een fes-
tival staat of valt niet met een paar 
mislukkingen en een waar talent zal 
het waarschijnlijk ooit wel 's maken, 
met of zonder d e b u t a n t e n p a r a d e . 
Wat Reymer daarentegen effectief 
kan, is het profileren van een voorkeur. 
Over vier Beweegingen beschouwd, 
kan ik enkel stellen dat die voorkeur -
binnen de begrippen 'beweging' en 'he-
dendaags' - alleszins zeer breed is ont-
wikkeld. Men kan onmogelijk bewe-
ren dat een bepaalde stijl of genre naar 
voor wordt geschoven. Daarvoor is 
Reymer zeil teveel doordrongen van 
artistieke openheid en eerlijkheid. Ik 
erken trouwens zonder omwegen dat 
ik mijn gevoel voor 'relevantie' gaarne 
meet aan het zijne. 

Om de tekening van het festival te 
vervolledigen, vermeld ik nog terloops 
dat de Beweeging financieel wordt ge-
steund door de Vlaamse Gemeen-
schap en de provincie Antwerpen, 
enerzijds, en door de inbreng van 
sponsors, anderzijds. 

De jongste editie 

Evenals bij de vorige edities is het 
moeilijk om in De Beweeging '90 artis-
tieke tendenzen te onderkennen. Het 
moet eigen zijn aan beginners dat zij 
zich nog niet scherp profileren. Dat 
euvel wordt echter mede veroorzaakt 
door een gebrek aan reflexie en is recht 
evenredig met de diepte daarvan. Een 
eerste groep deelnemers heeft blijk-
baar slechts nagedacht over het motief 
of de inhoud van de voorstelling en is 
niet tot een formalistische verfrissing 
ot' conceptuele afbakening gekomen. 

De pruik van Thanatos van Ria De 
Corte en Hugo Moens, bijvoorbeeld, 
stikt in de conventies. De (poging tot) 
keurige tekening van de personages, 
de scènebeelden die nog aan Biecht 
doen denken en het traditionele ge-
bruik van de ruimte, zijn alle getuigen 
van een gemis aan artistieke vraagstel-
ling. Zelfs het progressief en maat-
schappijkritisch sfeertje lijkt achter-
haald. hoe politiek actueel de margina-
liteit in essentie ook mag zijn. 

Gertrucl en James van Bert Van 
Gorp en Carine Peeters lijkt op het 
eerste gezicht frisser. De verplaatsin-
gen binnen het strakomlijnde speel-
vlak zijn eenvoudig en helder, maar de 
bewegingen zelf zijn van een te simplis-

tische vormgeving. Niet de bewegin-
gen zijn geabstraheerd, maar wel de 
personages, waardoor Gertrud en Ja-
mes versmallen tot typetjes. De veelal 
rechtlijnige grondpatronen en de sterk 
geaccentueerde ritmiek kunnen niet 
lang boeien en het zijn daarentegen 
vooral het verhaaltje en de mimiek van 
het duo die de aandacht gaande houdt. 
Ik onthoud uit deze voorstelling dat 
anjers eetbaar zijn. 

Ramona van Hilde Cromheecke is in 
hetzelfde bedje ziek. De drie persona-
ges, die eveneens kleiner zijn dan men-
senmaat, komen recht uit het reservaat 
van de theater-archetypen. Het ver-
haaltje is dun, hun avonturen zijn gra-
tuit. Bovendien is er weinig of geen 
reden om van een choreografie te spre-
ken. De ruimtelijke regie is in orde, 
maar de eigenlijke bewegingsexplora-
tie valt veel te zwak uit. 

Ricardo Carvalho is afkomstig uit 
Brazilië, maar woont en werkt in Bel-
gië. Hij heeft duidelijk een stevige 
dansopleiding achter de rug, maar zijn 
Crying Dolpliins is te kort om ook zijn 
choreografische capaciteiten te kun-
nen beoordelen. Het thema of verhaal 
blijft nogal mistig, terwijl de vormelijke 
uitwerking kwetsbaar lijkt. Geen uit-
sluitsel. Zijn landgenote Christina 
Dias debuteert eveneens, meer be-
paald met Melocoton, een choreogra-

La grace du tombeur 
(Smits) 
Foto Carlos da Ponte 
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Stranger llian piaiic and fie rond de symboliek van de perzik-
otherpieces boom (de onsterfelijkheid). Er wordt 

(Joacliiin Schlömere) knap gestart en goed gedanst, maar de 
FoloJorgeCaslillo spanning neemt gaandeweg af. Dias 

Lagrange had vooral radicaler moeten zijn qua 
uitwerking : nu laat zij de stilistische 
eenheid vervagen. De tekorten van 
deze twee buitenlandse choreografen 
nemen echter niet weg dat uitgerekend 
zij kunnen bogen op een steviger tech-
nische bagage dan de meeste van hun 
Belgische collega's. 

Ook bij Girasoli van Luc Carels had 
de betere techniek kunnen spelen, 
ware het niet dat de choreografie zo 
ontstellend zwak is. Deze voorstelling 
is zogezegd opgebouwd rond de figuur 
en het werk van Vincent Van Gogli, 
maar buiten de op het achterdoek ge-
projecteerde dia's is daarvan niets te 
merken. Tot daar aan toe, maar vor-
melijk gesproken haalt deze produktie 
net het niveau van een provinciale jazz-
dansvoorstelling en staan de bewegin-
gen bol van de pathetiek. Dat alles 
wordt overgoten met een verwijfd 
mannel i jke homo-es the t iek en dit 
maakt het alleen maar pijnlijker en gê-
nant. 

Als afsluiter van deze rij minder ge-
slaagde voorstellingen komt Cadenza 
van de groep Leporello : goede vond-
sten en heel wat humor, maar niet ge-
noeg overzichtelijkheid. Het nogal vrij 
badineren is leuk tot de mogelijkheden 
blijkbaar uitgeput zijn. Een beetje 

meer structuur had terzake wonderen 
verricht. Inhoudelijk balanceert deze 
voorstelling tussen een thematische en 
een verhaalsmatige uitwerking waar-
door zij ook in dat opzicht lijn mist. 

Tussen theater en dans 

Naast deze groep voorstellingen die 
eerder de traditionele wegen van de 
dans bewandelen, waren er ook enige 
produkties die meer naar mime of 
woordeloos theater neigen. Pur porc 
van het duo Aksident. bijvoorbeeld, is 
een opeenstapeling van toestanden en 
gags rond een vleesverwerkende fa-
briek die dol draait. Het smalle acte-
ren nog daargelaten, bezondigt het 
duo zich, met behulp van een heel le-
ger rekwisieten, aan een visuele uit-
beelding van een simpel verhaal zon-
der dat de bedoelde chaos ook maar 
even voelbaar wordt. Deze voorstel-
ling toont wat ze toont, is wat ze is; niets 
meer. Op de fantasie van de toeschou-
wer wordt geen beroep gedaan, want 
alles is expliciet uitgewerkt. 

Yurgen Schoora gaat in Away hele-
maal anders te werk. Hij gebruikt or-
dinaire huishoudelijke voorwerpen die 
hij stuk voor stuk op onorthodoxe wij-
ze hanteert. Zijn bizarre manipulaties 
wekken een bevreemdende indruk, die 
nog wordt versterkt door zijn wezen-
loos acteren. Zijn personage functio-

neert niet naar behoren en komt voort-
durend in botsing met zijn leefwereld. 
Noch de thematiek van de marginaal, 
noch de bruut-realistische vormgeving 
schokken. De zelfopheffing en het ex-
hibitionisme van de acteur veroorza-
ken daarentegen wel deernis. 

Ook de twee voorstellingen van Jan 
Maillard sluiten aan bij dit rekwisieten-
theater. Het avondvullend ballet be-
gint met een gelukte persiflage op de 
klassieke dans, maar verschuift gaan-
deweg naar een vorm van oertoneel 
waarbij de acteur op alle mogelijke 
manieren gebruik maakt van zijn li-
chaam, allerhande objecten en effec-
ten, klank en muziek. Een thema of 
een verhaal zijn moeilijk te achterhalen 
en de twee personages zijn moeilijk 
def in ieerbaar , maar dat maakt de 
voorstelling in dit geval aantrekkelijk. 
De veelal humoristische toestanden 
blaken van originaliteit en inventiviteit 
en vaak komt het de toeschouwer toe, 
verbanden te leggen of de clou te ont-
dekken. 

Ook in Téte vue de dos gebruikt 
Maillard, samen met regisseur Guy 
Cassiers zoiets als de decompositie van 
logica en traditionele afspraken om tot 
een nieuwsoortige voorstelling te ko-
men. Met dezelfde ingrediënten als in 
Het avondvullend ballet creëert hij hier 
een meer feëriek-poëtische sfeer, met 
de ongewone en wonderlijke mede-
werking van een dwerg, Jan Van Dam-
me. H tin spel is spel; het gaat nergens 
over en nergens naartoe. Essentieel is 
de verwondering die door alle vond-
sten heen vertederend werkt. Men 
moet al een zuurpruim zijn om met 
zoveel bijna kinderlijke fantasie niet te 
kunnen meevoelen of gl imlachen. 
Deze ongedwongen Jan Maillard was 
voor mij een relevatie. 

Waarom ook Stukken van Oud Huis 
Stekelbees door leerlingen van het 
Centrum voor Niuwe Dansontwikke-
ling te A r n h e m g e p r o g r a m m e e r d 
stond, is niet geheel duidelijk, gezien 
de beperkte Belgische inbreng. Toch 
verdiende het een plaats in deze Be-
weeging, al was het maar om de wegens 
omstandigheden complexe samenstel-
lingvan de begeleiding. De samenwer-
king van tegelijk een regisseur (Guy 
Cass ie rs ) , een c h o r e o g r a a f ( J a a p 
Flier), een danspedagoge (Mary Ful-
kerson) en een componist (John Gil-
bert Colman) is -buiten de opera- on-
gewoon en op zich al experimenteel. 
Het zal dan ook niet verwonderen dat 
Stukken qua vorm, stijl en structuur, 
een zeker gebrek aan samenhang ver-
toont. Niettemin heeft deze produktie 
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iets fris en jongs en wordt er op een zo 
niet spectaculaire, dan toch interessan-
te manier gedanst en geacteerd. Het 
eenvouding en helder spel van de stu-
denten wekt daarbij sympathie. 

Het trio met Joachim Schlömer uit 
Stranger Tlian Picnic And Oiher Pieces 
heeft een meer dan gewoon danstech-
nisch inzicht. De choreograaf kon zich 
naar believen uitleven, want de dansers 
klaren de taak naar behoren. Alle drie 
zijn ze gevormd aan de Duitse Fol-
kwang Tanzschule en twee van hen, 
Schlömer en Gerhart, dansen momen-
teel bij Mark Morris. Het contrast lus-
sen deze professioneel gevormde dan-
sers en de overige festivaldeelnemers is 
opvallend. De precisie der bewegin-
gen. de muzikaliteit en de choreografi-
sche inventiviteit, m.a.w. de puur for-
malisitsche e lementen van de dans, 
vragen en krijgen de aandacht . Dit dus 
in tegenstelling tot het gros van de an-
dere voorstellingen, waarin elementai-
re problemen al te vaak worden om-
zeild of verdoezeld, in plaats van daad-
werkelijk opgelost. 

Schlömer kan teren op techniek en 
gebruikt die ook efficiënt in een lyri-
sche, soms wat maniër is t ische stijl. 
Dal De Beweeging deze voorstelling 
koos als revelatie, heeft vooral te ma-
ken mei het gemis aan een degelijke 
technische onderbouw bij de andere 
deelnemers. Deze revelatie van het 
festival reveleert vooral de soms schrij-
nende onkunde van het merendeel der 
geprogrammeerde Belgen en is daar-
om ook in se een terechtwijzing aan het 
adres van de overheid, die qua oplei-
dingsmogel i jkheden enkel a fbouwt . 
Laten we immers duidelijk wezen : 
Schlömer was op dit festival enkel te 
zien omdat hij toevallig ook in België 
woont en (bij de verguisde Morris) 
danst. Van zijn kaliber lopen er buiten 
onze landsgrenzen evenwel nog tien-
tallen rond en dat heeft veel, zoniet 
alles te maken met de mogelijkheden 
die inzake dansopleiding in die landen 
worden geboden. Dat zelfs De Be-
weeging, die toch opkomt voor de 'al-
te rna t ieve ' dans , moet concluderen 
dat er dringend moet gesleuteld wor-
den aan de onderbouw van de dans-
kunst is veelzeggend. 

Têtes de cuvée 

Tenslotte blijven er drie voorstellin-
gen over die op eenzelfde hoog niveau 
staan, maar die ik 0111 verschillende 
redenen nu pas bespreek. Vooreerst is 
er de festivalopener. Karin Vyncke, die 

met Mézon als enige in deSingel op-
trad. Twee jaar terug ontbrak in Sous 
les vêtements blancs vooral een stilisti-
sche eenheid, maar 1111 is dat euvel ver-
holpen. Mézon is een tegelijk tedere 
en krachtige choreografie waarin rond 
het thema 'huis ' mooie beelden wor-
den opgebouwd. Nog in tegenstelling 
tot haar vorige produktie, is Mézon in-
houdeli jk relal iverender . soms zelfs 
humoristisch, en daardoor ook makke-
lijker aanvaardbaar. 

Met Zwart Marmer was Rosette De 
Herdt eveneens voor de tweede keer 
te gast bij De Beweeging. Na het som-
bere Loco Mosie verraste ze door een 
l ichtere , h a r m o n i e u z e voors te l l ing 
waarin meer rust en schoonheidsge-
voelen.s schuilen. Het emotionele ge-
geven wordt verhaald aan de hand van 
verstilde en uitvergrote beelden, die 
door de herhaling bij de toeschouwer 
binnendringen. Dus geen rauwe, na-
drukkelijke scènes meer, maar een in-
gehouden en gerijpte passie die de 
adem snoert . Zwart Marmer houdt 
vele beloften in. 

De merkwaardigste voorstelling van 
de hele Beweeging 90 was echter La 
grdce du tombeur van Thierry Smits. 
Hij is zo goed als de enige die werkelijk 
experimenteerde, die liet concept van 
zijn voorstelling heeft doordacht tot in 
de verste consequen t ies . Eigenlijk 
heeft Smits zich beperkt tot één bewe-
ging, het vallen, een beweging die zeer 
onderhevig is aan toeval. Toeval dat 
vaak - zoals in de natuur - tot onver-
wachte maar prachtige beelden leidt. 

Voor het vallen heeft hij een mytho-
logische omkadering gezocht en hij is 
uitgekomen bij Icarus. Die mythologi-
sche dimensie bood zowel een grote 
rijkdom aan beelden en inhoudelijke 
interpretaties als een structuur voor de 
voorstelling. Eerst zien we Icarus als 
een gewone sterveling met lichamelij-
ke en geestelijke beperkingen. Icarus 
wentelt zich in hel labyrint dat in het 
zand op de scène werd getekend, en 
illustreert aldus het menselijke gebrek 
a a n v e r h e f f i n g s v e r m o g e n . In het 
tweede deel vliegt Icarus of koestert 
althans die illusie. Hij imiteert vogels, 
beeldt zich in dat hij vleugels heeft en 
beslist hogere doelen 11a te streven dan 
alle mensen voor hem. In het derde 
deel valt Icarus, wat gesymboliseerd 
wordt door het contact met het water 
op de scène. Deze val betekent niet 
zijn nederlaag, maar paradoxaal ge-
noeg wel zijn bevrijding en verheffing 
uit liet alledaagse. Icarus overtreft 
zichzelf en wordt mythe. Zijn dans is 
hier onthecht. Het facet van de Icarus-

mythe dat hier wordt beklemtoond is 
dus niet zozeer de tragiek van de hybris 
dan wel de vertederende exaltatie van 
de menselijke vrijheid tot handelen. 

Vormelijk heeft dit concept geleid 
tot het uitbeelden van een alternatieve 
schoonheid, waarbij niet meer wordt 
verwezen naar het klassieke ideaal. De 
dans van Icarus is nog weinig herken-
baar en de toeschouwer wordt ver-
zocht dit specifieke bewegen mee te 
bedenken. Door de strakheid waar-
mee het concept werd gerealiseerd, 
bleef de helderheid bewaard. De titel, 
de dans, hel decor en de enscenering 
zijn coherent en eenduidig. Thierry 
Smits heeft zich met La grdce du lom-
beur bevestigd als experimenteel en 
consequent choreograaf. 

Toch bleek de controverse rond de 
waarde van deze voorstelling te groot 
0111 Smits als revelatie van het festival 
naar voren te schuiven. De Beweeging 
verkoos het puur choreografisch werk 
van Joachim Schlömer, mede omdat 
de organisatoren door deze keuze ui-
ting konden geven aan hun bezorgd-
heid omtrent het ontbreken van enig 
dansbeleid in Vlaanderen. Nochtans 
had ik als organisator niet durven voor-
bijgaan aan het omen van de vlucht van 
Icarus boven het centrum Vrije Val. 

... Door niet de strijd 

De Beweeging was al bij al een ge-
slaagd festival, waarbij vooral opviel 
dat de interesse voor de dans nog 
steeds aangroeit en dat te veel would-
be-choreografen nog steeds worstelen 
met een gebrek aan technische bagage 
(wat teil dele zou kunnen verholpen 
worden door een verantwoord over-
heidsbeleid inzake onderwijs en infra-
structuur). 

Voorts valt te betreuren dat weini-
gen echt experimenteel werk toonden 
en velen zich beperkten tot het imite-
ren van gangbare modellen. Z o was er 
trouwens geen enkele choreograaf die 
puur abstract danswerk bracht. Allen 
stelden de mens voor, de strijdende 
mens, de emotionele mens, de ideële 
mens , maar geeneen danste 0111 de 
dans zelf. De strijd is dus ver van ge-
streden en wat dat betreft heeft het 
festival De Beweeging eens temeer zijn 
nut bewezen, als on tmoet ingsplaa ts 
voor geïnteresseerden en als spring-
plank voor debutanten. 

Alexander Baervoets 
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