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Is dit het laatste nummer van Etcetera?

Beste lezer,
Anderhalf jaar geleden heeft Etcetera, in navolging van de profes-

zijn reserves in de uitbouw van een tijdschrift over theater, dans,

sionalisering in de theatersector, een noodzakelijke stap gezet om de

opera, etc. waar je niet omheen kan. MAAR een tijdschriftenbeleid komt

kwaliteit van het tijdschrift te garanderen. Sinds eind 1994 wordt de

er niet vóór 1997, en indien het er komt onder de vorm van een decreet

hoofdredacteur van Etcetera halftijds betaald. Redactionele continuï-

vrezen we dat het nog langer op zich zal laten wachten.

teit, coherente nummers, stipte edities volgens planning, coaching van

De reserves van Etcetera zijn op. Met het abonnementsgeld, de

nieuwe auteurs, enz. zijn immers moeilijk te halen streefdoelen met

500.000 fr. subsidies en de inkomsten van advertenties en sponsoring

een ploeg die louter op vrijwillige inzet draait.

kunnen we wel zes nummers uitgeven en verspreiden, maar geen

Samen met de nieuwe hoofdredacteur toog een gedeeltelijk verjong-

hoofdredacteur en administratieve kracht betalen. Etcetera wil geen

de redactie enthousiast - en onbetaald - aan het werk. Het resultaat mag

stap terugzetten. De praktijk heeft uitgewezen dat een professionele

er zijn, vinden wij, en de volgende nummers beloven almaar beter te wor-

aanpak ook professionele resultaten oplevert. Bovendien zijn we het

den. Van langsom meer auteurs zijn bereid om te schrijven voor Etcetera,

meer dan beu o m volledig onbezoldigd het cultureel imago van

zélfs voor een schandalig laag honorarium. We kijken o.a. uit naar een aan-

Vlaanderen op te poetsen.

tal bijdragen over theater en stad en over theater, ethiek, ideologie, politiek.

Rond de tijd dat u dit tijdschrift in handen krijgt, heeft er waar-

Ook heel wat lezers hebben hun vertrouwen in Etcetera getoond

schijnlijk een onderhoud met de overheid plaats. Hopelijk kunnen

door (opnieuw) een abonnement te nemen en hun aantal stijgt nog

daar de uitingen van waardering omgezet worden in duidelijke finan-

altijd. De noodzaak van een administratieve kracht drong zich dan ook

ciële vooruitzichten. Indien dat niet het geval is, DAN VOLGT NU EEN

op. Sinds eind 1995 wordt iemand één dag per week betaald om het

KORTE (?) PAUZE. Met andere woorden: voorlopig is dit het laatste

abonnementenbestand op te volgen en de boekhouding te verzorgen.

n u m m e r van Etcetera. Pas nadat we voldoende financiële garanties

Ook de overheid zendt positieve signalen uit. In 1995 werden onze

hebben, hervatten we de uitgave. We beseffen goed, beste lezer, dat u

subsidies opgetrokken van 350.000 fr. naar 500.000 ft. Daarnaast stimu-

(weer eens) de dupe bent van heel deze gang van zaken. We hopen dan

leerde en subsidieerde ze de Vlaams-Nederlandse editie ter gelegenheid

ook alsnog zes nummers te kunnen uitgeven in T996.

van het Theaterfestival. Zonder deze extra financiële steun had Etcetera

In Nederland werkt men op dit ogenblik aan een nieuw maande-

immers geen medewerking kunnen verlenen aan dit grensoverschrij-

lijks tijdschrift dat, zoals Etcetera, het ruime domein van theater, dans,

dend initiatief. Maar het blijven ad hoc-oplossingen. Toch is er hoop

opera, etc. als onderwerp heeft. Aan de oprichting ging een uitgebreid

op een structurele regeling: al sinds het aantreden van minister Mar-

lezersonderzoek vooraf, dat uitwees dat er behoefte is aan zulk een blad.
Kan u zich inbeelden dat er, tegelijk met de uitgave van het nieuwe Neder-

tens wordt een tiidschriftenbeleid in het vooruitzicht gesteld.

landse tijdschrift, geen Etcetera meer zou bestaan in Vlaanderen?
Aangemoedigd door alle genoemde positieve signalen en door het
vooruitzicht van een tijdschriftenbeleid, investeerde Etcetera in 1995 al
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Redactioneel

Parkbeleid of landschapsbeleid?

In de loop van de komende maanden beslist

voorwaardenopleggend beleid. Van de advies-

mogelijkheden zich situeren op het niveau

minister Martens welke organisaties

raden wordt verwacht dat ze de organisaties

van de kunstenaars en organisaties. Bijgevolg

teksttheater en welke nieuwe

voor

organisaties

toetsen aan de (al dan niet expliciet gestelde)

zullen ze ongetwijfeld meespelen in de naken-

voor dans, muziektheater en kunstencentra er

voorwaarden. Op basis van hun advies, even-

de subsidietoekenningen, impliciet of expli-

zullen worden erkend gedurende de komende

tueel bijgestuurd door de stem van de vak-

ciet. Wat gemakkelijker over het h o o f d zou

vier jaar. Tegelijk beslist hij hoe groot de

bonden, kiest de minister welke organisaties

kunnen gezien worden, is de vruchtbare bo-

structurele subsidie-enveloppes

zullen zijn

mooi genoeg ogen voor een plaatsje in het

dem. Het gegeven dat het beheer van die bo-

van alle voor de periode 1997-2000 erkende

plantsoen. Men mest wat hier, snoeit wat daar.

dem niet alleen geregeld wordt door het de-

organisaties voor teksttheater, dans, muziek-

En de minister is klaar voor vier jaar. Het

creet op de podiumkunsten, maakt de uitda-

theater en kunstencentra.

beleid zorgt voor orde en zekerheid. De over-

ging des te groter.

Het zijn dus spannende tijden voor de

heid heeft vooral een controlerende functie.

meeste podiumkunstenaars en organisatoren.

Het 'landschapsbeleid' is op de eerste

Werkt de overheid aan een globaal beleid
dat de normen voor de aanbodzijde (gezel-

Vier jaar is lang voor wie uit de boot valt of

plaats een voorwaardenscheppend beleid. De

schappen) en voor de receptieve zijde (kun-

voor wie het met beduidend minder geld

overheid creëert de juiste voorwaarden opdat

stencentra, culturele

moet stellen. En ook de stijgers staan voor een

een landschap zou gedijen. Het doel is ont-

schouwburgen) op elkaar afstemt? Welke in-

grote uitdaging. De keuzes die men nu maakt

wikkeling, met als voornaamste aandachts-

spanningen levert ze voor een optimale infra-

hebben evenwel niet alleen

consequenties

punten een vruchtbare bodem, variatie in de

structuur? Maakt ze vormen van inhoudelijke

voor de directe toekomst van de betrokken

aanplanting en kansen tot wederzijdse be-

ondersteuning mogelijk, zoals opleiding, on-

organisaties, maar ook voor de verdere toe-

vruchting. Het beleid zorgt voor ondersteu-

derzoek, dataverwerking, archivering, publi-

komst van het hele veld van de podiumkun-

ning en kansen. De overheid heeft vooral een

caties en tijdschriften? Neemt minister Mar-

sten. Zal de overheid zich beperken tot het

stimulerende functie.

en

receptieve

tens conrete initiatieven o m reflectie en debat

onderhoud van een netjes gebetonneerd park
of wil ze een landschap de kans geven om zich

centra

over kunst en samenleving te stimuleren of
Het huidige decreet biedt heel wat moge-

blijft het bij een m o o i verwoorde verzuchting

lijkheden, maar dreigt onder de hoofding

op de opiniebladzijde van De Morgen? Wil de

In haar lezing over het dansbeleid in

'parkbeleid' te vallen indien er niet een aantal

overheid effectief werk maken van een cul-

Vlaanderen (Flemish Dance Platform, januari

broodnodige aanvullingen of voorafgaande

tuurbeleid dat in nauwe relatie staat tot stads-

1995) pleitte M y r i a m Van Imschoot voor een

keuzes gemaakt worden, die rekening houden

en streekontwikkeling? Enzovoort.

benadering van dans als biotoop, met gradua-

met de globaliteit van het veld.

te ontwikkelen?

liteit, diversiteit en samen-leving als kenmer-

Zal de overheid - voorafgaand aan de

Een dynamisch landschap tot ontwikke-

ken (zie Etcetera 49). Haar overwegingen kan

individuele erkenningen - een visie formule-

ling laten komen gaat samen met een lange

je gerust doortrekken naar het hele domein

ren over de aanwezigheid van grote, middel-

termijn-aanpak, wat spijtig genoeg een ge-

van de kunsten. Een beleid dat alleen kiest

grote en kleine organisaties en gezelschap-

makkelijk voorwendsel is o m beslissingen op

voor de succesvolle toplaag, en niet investeert

pen? Welke financiële ruimte zal ze toekennen

de lange baan te schuiven. De overheid kan
inderdaad niet alles tegelijk aanpakken, maar

in minder opvallende kunstenaars, ziet zich

aan de diverse kunstvormen én de mengvor-

vroeg of laat geconfronteerd met uitsterving.

men? Zal ze een diversiteit aan artistieke en

ze kan er op zijn minst voor zorgen dat de mi-

Een hokjesbeleid maakt elke vorm van be-

organisatorische keuzes mogelijk maken? Zal

nisteriële besluiten van binnenkort

vruchting onmogelijk. Een beleid dat ieder-

ze kansen op vernieuwing en herbronning

en besluitmatig ruimte laten voor een 'land-

een tevreden wil stellen, laat in feite iedereen

honoreren, zoals samenwerkingsvormen, gas-

schapsbeleid'.

van armoede creperen.

tkunstenaars, bijscholingen, stages en onder-

meest kwetsbare planten het begeven vooral-

men heeft dus niet alleen met geld te maken,

grond komende wisselwerkingen stimuleren,

eer er een regelgeving wordt uitgewerkt en

maar ook met een duidelijk beleid, met voor-

zoals die tussen het volwassenentheater en het

goedgekeurd die op hen van toepassing is.

waarden en keuzes.

kinder-en jeugdtheater, tussen opleiding en

Het is dan ook meer dan zinvol om de waar-

praktijk, tussen kunst en sociaal-cultureel of

devolle bedreigde exemplaren op te sporen en

Het essentieel verschil tussen het onderhou-

Zal

ze moeilijk van

Verder is het niet denkbeeldig dat de

de

Een landschap tot ontwikkeling laten ko-

zoeksmomenten?

financieel

educatief werk?

den van een strak aangelegd park en het tot ontwikkeling laten komen van een landschap si-

De genoemde voorbeelden maken duide-

tueert zich op het niveau van de voorwaarden.

lijk dat de aandachtspunten m.b.t. variatie in

Het 'parkbeleid' is op de eerste plaats een

de aanplanting en wederzijdse bevruchtings-
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te beschermen in afwachting van nieuwe of
aanvullende regelgevingen.
Marleen Baeten

De j i c h t van de z o n n e k o n i n g

Interesting Bodies,
de choreografie/installatie
van choreograaf Mare Van Runxt
in het MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA),
speelt op een interessante manier in
op de vreemde manier
waarop men in onze cultuur omgaat
met lichamen.
Mare Holthof over

het afwezige lichaam in dans en kunst

Tussen 1651 en 1659 nam de Franse zonneko-

Het interessante onlichaam

ning Louis x i v , deel aan negen ballets de cour

In de persbrochure van De Beweeging

de. Daar, in dat paradoxale levende museum,

ontworpen door de dichter Isaac de Bensera-

schrijft M a x Borka over Eric Raeves' Interesting

plaatst Raeves lichamen, zonder gezicht of

de. Hij danste een variëteit v a n rollen, waar-

Bodies het volgende: 'Belangrijk is (voor Eric

geslacht. Een beetje als museumstukken, als

onder die van Apollo die de Python verslaat

Raeves) dat onderzoek zelf, van het lichaam.

bewegende mummies. Levend en toch dood.

combineren met het hedendaagse, het leven-

en die van de opkomende zon - waarvoor hij

Daarbij herneemt hij een aantal figuren die

Even paradoxaal als de ruimte zelf waarin ze

een prachtig zonnekostuum en dito pruik

hij reeds in eerdere produkties had uitgepro-

vertoeven.

droeg. Het was niet ongebruikelijk dat een

beerd, en waarbij bijvoorbeeld het hoofd en het

Wat gebeurt daar eigenlijk? Niet, denk ik,

Franse koning deelnam aan balletten, maar

geslacht onzichtbaar bleven. Dat laatste heeft

wat Borka schrijft: dat 'de toeschouwer wordt

Louis x i v was toch wel een bijzonder bedre-

zijn reden: het gezicht is het lichaamsdeel

gedwongen o m naar het lichaam zelf te kij-

ven danser - dat beweerde althans de hove-

waar men het makkelijkst naar kijkt, het ge-

ken'. Wij kijken misschien naar de beweging

ling Bussy-Rabutin. In 1661 stichtte de zonne-

slacht is datgene waar men met de meeste gêne

(of het ontbreken daarvan: de dansers evolue-

koning L'Académie Royale de Danse.

De

tegenaan kijkt. D o o r ze aan de blik te ontne-

ren traag, als in slow-motion). M a a r wij kij-

dansmeester ervan, Pierre Beauchamps, cre-

men, verliest het lichaam zijn boven en onder,

ken niet naar de lichamen. Of alleszins niet

eerde balletten samen met Molière en com-

letterlijk. De toeschouwer wordt gedwongen

echt, niet naar een bepaald lichaam. Met hun

ponist Jean Baptiste Lully. De Jezuïet Claude-

o m naar het lichaam zelf te kijken (...).'

François Menestrier, die in zijn Des
anciene et modernes

onzichtbaar h o o f d en geslacht worden de li-

Ballets

Interesting Bodies is een mooie voorstel-

chamen van de dansers tot een fictie. Het is

(1682) vijftig vroege Ita-

ling/tentoonstelling. De manier waarop Eric

alsof die (nochtans behoorlijk vitale) onder-

liaanse en Franse balletten beschreef, ontwierp

Raeves beeldende kunst en dans wil combine-

delen niet meer bij hun lichaam horen. Het is

voor Louis x i v in 1685 een eigen ballet. De

ren o m onze gebruikelijke manieren van kij-

alsof gezicht en geslacht iets anders zijn dan het

koning vertolkte nog enige tijd hoofdrollen

ken door mekaar te halen, is interessant. En ik

lichaam zelf, er niet bijhoren. Raeves dwingt
ons te kijken naar lichamen, maar het zijn ge-

als Alexander de Grote, Cyrus of Chevalier

heb enig begrip voor zowel de esthetische als

Roger. Maar toen hij te dik werd (en aan jicht

de praktische redenen waarom Raeves het

abstraheerde (stukken van) lichamen. Ze heb-

begon te lijden) werd het ballet minder popu-

h o o f d en geslacht van zijn figuren zoveel m o -

ben geen identiteit meer, je moet ze al intiem

lair aan het hof. De koning keek alleen nog;

gelijk wil verbergen. De vraag is alleen: klopt

kennen om ze te herkennen. Ze worden zelfs,

het spektakel werd in functie van zijn blik

het wat artistiek adviseur M a x Borka schrijft:

een beetje, androgyn. M a a r het zijn tegelijk

georganiseerd. 'Alles gebeurde alsof zijn blik

dat wij op deze manier gedwongen worden

ook museumstukken geworden. Levend en

ex nihilo het spektakel creëerde en alsof hij,

'om naar het lichaam zelf te kijken'?

toch dood, zoals het past in het MUHKA.

terwijl hij a.h.w. zijn eigen licht uitzond, er

Raeves toont zijn hoofd- en geslachtsloze

Interesting Bodies gaat mijns inziens hele-

tegelijk ook de voorwaarden om het te bekij-

lichamen in een museum voor hedendaagse

maal niet over lichamen, maar speelt integen-

ken mee creëerde. En die blik is een pure blik,

kunst. Een dubbelzinnige instelling, waar men

deel - op een, overigens interessante m a n i e r -

ongetwijfeld aandachtig, maar ontdaan van

alles van dood en stofferigheid wat er aan de

in op een aantal tendensen in deze cultuur

elle affect: een apathische, theoretische blik die

benaming 'museum' kleeft - het m u s e u m als

o m op een heel vreemde manier met lichamen o m te gaan. Of beter: o m er niet mee om

uiteindelijk leeg is, zonder andere uitdruk-

de eeuwige rustplaats voor kunstwerken die

king dan het spektakel dat hij doet verschij-

uit hun tijd- en plaatsgebonden context weg-

te gaan. Daarbij is er nauwelijks verschil (de

nen' aldus Louis Marin in Le Portrait du roi.

geroofd zijn (vaak heel letterlijk) - tracht te

kwaliteit buiten beschouwing gelaten) tussen
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de manier waarop in deze voorstelling licha-

In de plastische kunst is het al niet anders.

tici als Jean-François Lyotard, Arthur en Ma-

men getoond worden, of in op glanzend pa-

Wat heeft de moderne kunst met lichaam te

rie-Louise Kroker, Peter Weibel of kunste-

pier gedrukte dikke boekjes als The Body, of

maken? Voor de toeschouwer, en heel vaak

naars als Stellarc bezig zijn onze lichamen vir-

in het afstandelijk geflirt met het androgyne

ook voor de maker, weinig of niets. Er zijn ge-

tueel te maken, is daar slechts de laatste uiting

bij gender-theoretici en estheten (die zelf ove-

lukkig uitzonderingen, vaak vrouwen: Cindy

van. Maar zelfs in de virtual reality-fantasieën

rigens altijd een heel bepaalde, welafgelijnde

Sherman, Marina Abramovic. Maar ook zij

van Oliver Stones' Wild Palms is er natuurlijk

identiteit hebben). Wat er steeds weer gebeurt

organiseren hun werk, de lichamen of delen

nog altijd een makkelijke manier om te testen

is wat ook Raeves doet: het lichaam abstrahe-

ervan die ze tonen, in functie van de blik, van

of iets reëel dan wel virtueel is: tasten name-

ren van zijn vitale onderdelen, gezicht en ge-

het kijken en bekeken worden. Het domine-

lijk. In de wereld van de visuele schijn lijkt het

slacht. Het wordt identiteitsloos, een leeg

rend kritisch vertoog over vrouwenkunst gaat

tastgevoel nog de enige directe, onvervreemd-

soort enveloppe waarop elk adres kan ge-

zelfs op een bijna absurde manier over enkel

bare link tussen hersenen en lichaam te vor-

schreven worden en die elke geslachtelijke

maar kijken. In de eindeloos heropgevoerde

men. Geen prothesen, parfums, make-up, ca-

invulling kan krijgen. Er is, gender-theore-

Freudo-Lacaniaanse theorietjes ziét de vrouw

mouflage of mimicry zijn er mogelijk als

tisch gesproken misschien wat voor te zeggen,

dat zij geen penis heeft. Zien, niet voelen. Ik

maskering. Wij kunnen altijd nog (zoals de

voor zo'n lichaam. Maar uiteindelijk is het

dacht dat wij onze lichamen voelden, constant,

middeleeuwers deden met hun goudstukken)

een even artificiële constructie als onze zoge-

onophoudelijk. En ze, maar af en toe, ook

op iets bijten om te kijken of het echt is. Het is

naamd normale identiteiten met hun strak

eens bekeken. Al dan niet in de spiegel. Maar

natuurlijk niet echt toegelaten (of althans niet

in de moderne cultuur is het anders, wij voe-

gebruikelijk) om dansers of kunstwerken te

Dat dit soort esthetische abstrahering ge-

len blijkbaar niets (of alleszins is dat toch geen

betasten of, erger, erin te bijten. Al bekruipt je
bijvoorbeeld bij Interesting Bodies meer dan

gedefinieerde geslach tskenmerken.
apprecieerd en zelfs gewild wordt, blijkt bij-

theoretische beschouwing waard), wij kun-

voorbeeld uit de (licht negatieve) reacties van

nen alleen nog maar op onszelf toekijken. Wij

anders die neiging (een hoogst natuurlijke

de recensente van De Morgen op Interesting

treden uit onszelf om een vergelijkende pro-

neiging waaraan een paar 'slecht opgevoede'

Bodies: ze stoorde zich aan de blauwe plekken,

spectie te maken over wat wij hebben, of niet

kinderen tijdens de vernissage nauwelijks kon-

huidplooien, wratjes en andere (toch vrij li-

hebben, om onszelf vervolgens in deze of gene

den weerstaan).

chamelijke, dacht ik) kenmerken die te zien

geslachtelijke categorie in te delen.

Peeping Tom

waren. De idealisering, kortom, was niet per-

Gevolg: ons lichaam is een leeg, esthetisch

fect. Het bleven, ondanks alles, toch lichamen

omhulsel geworden, en kunst een puur voy-

Het is een lange geschiedenis hoe wij onze

van reële mensen. Eén ervan was zelfs duide-

euristisch spektakel. Het is opvallend hoe

tastzin steeds meer zijn gaan inruilen voor

lijk een zonnebank-freak, herinner ik me.

weinig er in de kunst met de tastzin van de

zien (het is zogenaamd ook veel beleefder na-

Maar zoiets opmerken was dus blijkbaar niet

toeschouwer gewerkt wordt. Ik herinner me

tuurlijk en heel wat van de kenmerken van

de bedoeling. Want deze bodies worden inte-

alleen een paar werkjes van de Tsjechische

beleefd gedrag die Norbert Elias o.a. in zijn

resting gemaakt door ze al tonend weg te mof-

surrealist Jan Svankmajer waar je je hand

Ueber den Prozess der Zivilisation opsomt zijn

felen. Raeves toont niet de reële lichamen van

moest in steken om het werk te voelen (zon-

juist een inruilen van de onmiddellijke tastzin

de studenten van het Hoger Instituut voor

der te kunnen kijken!). Elders zijn 'Please do

voor het afstandelijke zien). Misschien begon

Dans en Danspedagogie (Lier), met hun klei-

not touch', 'Niet aanraken', 'Ne pas toucher' de

het allemaal op een mooie dag van 1413 toen

ne onvolkomenheden of zonnebank-kleur,

grote slogans van elke tentoonstelling. Ein-

een kleine man van in de veertig, Filippo Bru-

maar een algemeen, zeer esthetisch idee van

deloos wordt het herhaald op kleine bordjes

nelleschi, opdook in het portaal van de kathedraal van Firenze. (De koepel waaraan hij als

(jonge, mooie, identiteits- en seksloze) licha-

onder en boven toonkasten. En wee diegene

men. Wat hier gebeurt, sluit perfect aan bij

die een vinger durft uitsteken naar een kunst-

architect aan het werken was, was toen nog

een bijzonder (post-)modern idee over het li-

werk. Alleen met een scheermes of de fles vi-

niet klaar). In zijn hand had hij een klein ge-

chaam: het praten en theoretiseren over, han-

triool komen de kunstwerken nog in aanra-

schilderd paneeltje met een gaatje in en een

teren en esthetiseren van het lichaam om het

king. Maar diegene die ze zo beroert wordt

spiegel. Manetti, Brunelleschi's biograaf, be-

des te beter te kunnen ontkennen.

prompt opgepakt en gek verklaard. Ooit noch-

schreef het paneel in 1480 zo: 'En wat dit per-

tans, werkte de kunstenaar eraan, in de mees-

spectief betreft, het eerste ding waarin hij het

Kijken en voelen

te gevallen met zijn handen. Was hij dan ook

toonde was een klein paneel van ongeveer een

Het is een waarheid als een koe dat dans,

gek?

halve el in het vierkant waarop hij een exacte
afbeelding maakte van de San Giovannikerk

en hedendaagse dans in het bijzonder, met
het lichaam te maken heeft. Helaas is die koe

Nergens, het lichaam

toch wat dom, want deze waarheid is maar voor

'Het is moeilijk je een maatschappij voor

rug naar de San Giovanni, het Baptisterium

van Firenze.' Brunelleschi keerde zich met zijn

de helft waar. Voor de danser is het natuurlijk

te stellen die het lichaam zal ontkennen (...),

voor de kathedraal, en keek door het gaatje in

zo: hij werkt met zijn lichaam. Maar voor de

toch is dat de maatschappij waarnaar wij nu

de achterkant van het paneel naar de spiegel.

toeschouwer is het absoluut niet zo. Moderne

op weg zijn.' (Paul Virilio, 1984)

Op de voorzijde van het paneeltje had hij als

dans is even goed als het klassieke ballet een

In tegenstelling tot de moderne devotie

een miniaturist een perspectivische afbeel-

voor het lichaam die alleen over het zien van '

ding van het Baptisterium en de omgeving

is er geen verschil tussen De Keersmaeker en

lichamen gaat, meen ik dat men het lichaam

gemaakt, de lucht had hij spiegelend gemaakt.

het Ballet van Vlaanderen. Als wij het ene of het

(nog) altijd moet associëren met voelen, met

Als hij door het gaatje keek kon hij zien hoe

andere bekijken, lijden wij allemaal aan de jicht

tasten en betast worden. Maar dat tasten is

zijn perspectivisch geschilderde gebouwen

van de zonnekoning: wij dansen niet (meer)

steeds meer een bedreigde zintuigsoort die

perfect de echte verborgen, terwijl de lucht in

mee. Wij mogen alleen nog kijken. Alles wordt

men blijkbaar wil vervangen door kijken,

het spiegelgedeelte weerkaatste.

in functie van onze blik georganiseerd.

alleen maar kijken. De ernst waarmee theore-

puur voyeuristisch spektakel. Wat dat betreft
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Brunelleschi bewees met zijn paneeltje
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dat men kon schilderen zoals men zag. Hij
had een eenduidig systeem gevonden waarmee het creëren van diepte in de voorstelling
praktisch kon vastgelegd wordt. Filarete schreef
in 1460: 'En zo geloof ik dat Pippo di Ser
Brunnelleschi de Florentijn de manier vond
om dit vlak (in lineair perspectief) te maken
wat werkelijk een subtiel en mooi ding is, iets
wat hij ontdekte door te bekijken wat een
spiegel je laat zien.' Brunelleschi (die ook zijn
koepel niet kon berekenen, maar wel bouwen) werkte waarschijnlijk nog empirisch. De
correcte mathematische constructie voor het
perspectief vinden we slechts twee generaties
na dat ophefmakend experiment in Pierro
della Francesca's Prospectiva

Pigendi.

De perspectivische blik is bij uitstek een
blik van orde en regelmaat. En het is ook een
theatrale blik: 'Het Griekse teatron betekent:
dat wat waard is gezien te worden. Theatraliseren is niet een fictie opvoeren, maar het
punt bepalen van waaruit iets gezien moet
worden, en van een spektakel een schouwspel
maken dat op een perfecte wijze gezien kan
worden. Het theater transformeert en waardigt én het zien én het spektakel. Het verspreide, onvoltooide, vluchtige, toevallige kijken
wordt naar één punt gebracht, en geïdealiseerd. En de gebeurtenis die uitwaaiert naar
alle kanten en onduidelijke contouren heeft,
of de veelzijdige dingen en de onbepaalde,
veelzinnige ruimte, worden samengenomen
en naar één punt, naar één gezichtspunt gekeerd' schrijft Bart Verschaffel in Over theatraliteit in zijn bundel Figuren/Essays.

Ver-

schaffel vervolgt: 'Het theater is de plaats van
het perfecte, het plechtige, het vorstelijke
zien. Theater is perspectief: waardig, plechtig,
absoluut kijken, naar wat bestaat om perfect,
om ideaal gezien te worden.' Het vluchtpunt
van Brunelleschi's perspectief wordt inderdaad al vlug ingenomen door een regerend
oog: dat van de vorst. Vanaf de 16de eeuw
brengt het alziend oog van de absolute vorst
'orde' in de voorstelling. Geen wagenspelen
en ommegancken meer, maar ordelijke, perspectivische, theatrale voorstellingen. De vorst
kijkt als in een spiegel naar perfecte, ideale lichamen. Louis x i v ontleende zelfs zijn macht
aan de vorstelijke blik. De zonnekoning wou
ogen hebben over heel Frankrijk en lukte daarin door het hof aan zich te binden in Versailles waar hij alles kon 'zien', en door daarbuiten alles te laten controleren door zijn informanten en spionnen. Nergens en overal
nam hij een standpunt in waar alle perspectieflijnen samenkwamen, zoals een poppenspeler die de touwtjes in handen heeft. De wereld was zijn schouwtoneel.
Het is in de Dioptrique van filosoof René
E T C E T E R A XIV I 55 8

Descartes, dat op 8 juni 1637 samen met de

wordt: 'Reposez-vous sur vos armes. Ce com-

Discours

mandement s'éxecute en quatre temps: le pre-

de la méthode

verscheen bij Jean

Maire in Leiden, dat het perspectief van een

mier, en étendant le bras droit vis-à-vis la cra-

artistieke techniek (of even later bij Louis x i v

vatte, le mousquet planté droit sur la crosse: le

een machtsmechanisme) tot een wereldbeeld

second temps, en laissant glisser le mousquet

gemaakt wordt. Voor Descartes bestaan de

au desous de la ceinture de la culotte, & en

dingen uit de realiteit slechts en la grosseur, la

haussant la main gauche au bout du canon du

figure, l'arrangement et le mouvement de leur

mousquet: le troisième, en laissant tomber la

figures'. Dus in wat er zichtbaar v a n is. De es-

crosse du mousquet: & l a quatrième, en glissant

sentie van de realiteit is wat er met het blote

la main droite pour la joindre à la main gauche.'

oog of lenzen gezien kan worden. De rest is bij-

De overeenkomsten met de even metho-

zaak. Tasten, voelen, ruiken, horen: onbelang-

dische beschrijvingen van de verschillende

rijk. Descartes reduceerde ons tot voyeurs.

dansbewegingen uit het klassieke ballet zijn
opvallend. Maar er is meer dan dat: beide dis-

De militaire voorstelling

ciplines hebben een zelfde voedingsbodem.

Een tijdje geleden zag ik Meg Stuart in het

Het gaat telkens o m het disciplineren (dus

BRTN-programma Ziggurat praten over haar

uiteindelijk vernietigen, inpalmen, kolonise-

nieuwe dansprogramma. Z e sprak ook over

ren) van het lichaam via het mechanisch her-

haar werkwijze en benadrukte hoe ze in haar

halen van ingestudeerde sequenties van be-

dansstudies de natuurlijke beweging uiteen-

wegingen. Op 15 maart 1666 schouwde Louis

haalde, via herhaling, via het werken met tijd.

x i v de eerste militaire parade, waarin acht-

Ze toonde hoe een klein, alledaags gebaar van

tienduizend musketiers hun nieuw ingestu-

de arm, door het uit zijn context te halen, te

deerde discipline konden laten bewonderen.

herhalen, er de tijd bij te betrekken tot een

Vijf jaar tevoren had hij de Académie Royale

dansbeweging werd.

de Danse opgericht. Pierre Beauchamps, de

Haar manier van werken (die natuurlijk

dansmeester, codificeerde als eerste de voet-

de manier van werken is van veel moderne

posities van de klassieke ballettechniek (de

choreografen) deed me warempel

denken

danse d'école). Niet alleen dat discipline-ma-

aan...zeventiende eeuwse militaire discipline.

tig opdelen van de realiteit in autonome han-

In zijn strijd tegen Spanje ontwikkelde het

delingen in het ballet of het leger komen over-

Hollandse leger onder Prins Maurits nieuwe

een. Het is ook precies dezelfde techniek (het

gevechtstechnieken die in de woorden van de

opdelen van de werkelijkheid in 'idées claires

Britse socioloog Anthony Giddens in zijn

et distinctes') waarmee René Descartes (die,

boek The Constitution

voor zover ik weet, geen balletverleden had,

of Society

neerkomen

op een abstraheren van de menselijke hande-

maar wél in het leger van Prins Maurits

ling uit de concrete tijd- en plaatsgebonden-

gediend had) de héle realiteit te lijf wilde: los

heid: 'Aan het einde van de 16de eeuw werd er

van het lichamelijke en organische, het tasten

in het Nederlands leger een methode ontwik-

en ruiken, zocht hij naar abstracte primaire

keld waarbij de troepen programmatisch ge-

ondeelbare logische 'ideeën'. Ballet, militaire

traind werden op een ordelijke manier te ma-

discipline en rationele filosofie marcheerden

noeuvreren terwijl ze toch geregeld en zonder

vanaf toen op hetzelfde ritme: dat van de op-

ophouden vuurden. Dit werd bereikt door de

deling van de zichtbare wereld in zijn ldeinste

timing van de verschillende bewegingen van

onderdelen die dan methodisch ingeoefend

het lichaam. Deze methode werd later toege-

en herhaald werden, los van hun oorspronke-

past op de gebaren die nodig waren voor het

lijke context.

laden, vuren en herladen van wapens en de

De moderne sociologie heeft een naam

vele andere aspecten van militaire organisatie.

voor deze praktijk die pas veel later, aan het

(...) Z o verdeelde Maurits van Oranje het

begin van deze eeuw, naar de industrie ver-

hanteren van de musket in een serie van

taald is: Taylorisme of Fordisme - naar Henry

drieënveertig verschillende bewegingen, die

Ford die zijn model T aan de lopende band

van de hellebaard in drieëntwintig, die ge-

liet vervaardigen. Hoe beter een handeling

coördineerd werden binnen een formatie van

opgedeeld, en ingeoefend is, hoe sneller ze

soldaten in een gevechtseenheid.'

kan uitgevoerd worden: daaraan dankte niet

et punir drukte Michel Fou-

alleen het Pruisisch leger v a n Frederik De

cault enkele afbeeldingen af uit een Frans mili-

Grote zijn overwinningen in de 18de eeuw,

In Surveiller

tair handboek: L'art militaire français uit 1696

maar ook de Japanse autoindustrie in deze

waarmee de vernieuwingen van prins Maurits

eeuw. Tegenwoordig, niet toevallig, zijn het

ook in het Franse leger geïntroduceerd wer-

geen lichamen maar robots die wagens in me-

den. Het zijn bijna balletbeschrijvingen waar-

kaar steken (en trouwens ook steeds meer op

bij de musket als een soort prop

het slagveld optreden).
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gebruikt

Portret van Lodewijk XIV door Rigaud
(Versailles, ca. 1700)

De moderniteit van Louis XIV

Het meest beroemde schilderij van Louis x i v

mee) in een televisiemonitor. Onder die m o -

Isadora Duncan en anderen vonden aan

is het staatsieportret uit 1701, geschilderd

nitor is een camera gemonteerd, die echter

het begin van deze eeuw de moderne dans uit

door Hyacinthe Rigaud. Het portret verving

gekanteld is onder een hoek van negentig gra-

als vrije, emotionele reactie tegen het mecha-

de koning in de troonzaal in Versailles als de

den. De m u u r waarop de danser klimt, lijkt

nische in het klassieke ballet. Zij w o u afstand

vorst afwezig was. Men was verplicht het even

op de monitor de vloer te zijn, en vice-versa.

nemen van de quasi-militaire discipline van

veel respect te tonen als de koning zelf: het

In al zijn eenvoud is dit misschien het mooi-

het klassieke ballet. Maar de moderne dans

beeld was de koning. De toen drieënzestigja-

ste stuk uit dit werk v a n Eric Raeves. De zon-

raakte al snel verstrikt in de contradicties van

rige koning heeft op Rigauds doek een oude

nekoning bekijkt zichzelf terwijl hij danst,

het modernisme. Moest men reageren tegen

kop, je ziet zijn vermoeide ogen en ingezon-

maar dan wel op zijn kant.

het mechanische, de strenge codes van het

ken kaken (na een tandoperatie vijf jaar vroe-

klassieke ballet, of tegen het anekdotische,

ger). Maar Rigaud heeft dat h o o f d op een

verhalende, kitscherige karakter van de cho-

jong lichaam geplaatst: de koning heft par-

reografieën? D o o r te vaak het tweede te kie-

mantig zijn staatsiekleed op o m zijn in ele-

zen, kon het eerste: het ontwortelen van na-

gante kousen gestoken beste beentje voor te

tuurlijke bewegingen uit hun tijd- en plaats-

zetten. Allicht een herinnering aan zijn 'dan-

gebonden context, terug binnensluipen. Los

cing days' want in werkelijkheid waren de

misschien van de codes van het klassieke bal-

onderste ledematen van de vorst dan al lang

let, maar niet los van de Tayloristische ideeën

krom van de jicht.

Mare Holthof

die er achter schuilden. Ook de moderne dans
is uiteindelijk een voyeuristisch spektakel, op-

De enige eenzame performer in

gebouwd in functie van een absoluut oog waar-

Bodies is Christian Van Sant. Hij is ook de eer-

Interesting

in geabstraheerde, ideale lichamen op me-

ste die je tegenkomt op de benedenverdieping

chanische manier bewegen. En zoals de jichti-

van het MUHKA. Hij beweegt half tegen een

ge Louis x i v waagt de moderne toeschouwer

m u u r op, half op de vloer. Terwijl hij naar

het niet o m mee de beentjes te heffen.

zichzelf kijkt (en je kijkt natuurlijk met hem

Zot
Regie: G r e e t Vissers

Geweld
Choreografie: Marie De C o r t e

Muziek : Guido Schiffer

Spei : Anouk David, Elke Dom, Patricia Goemaere/Hilde Cromheecke, Lilian Keersmaekers, Gretl Van O u r t i

26 april, Theater Bis, Kunst jr.
Festival Den Bosch;
30 april, C C Gildhof, Tielt
(051/40.29.35);
2, 3 mei, De Kopergietery Gent
(09/233.70.00);
4 mei, C C Kortrijk
(056/22.19.02);
6, 7 mei, De Velinx, Tongeren
(012/39.38.00);
12 mei,Württembergische
Landesbühne Esslingen

Voorstellingen :

12, 13 april 1996
deSingel,
Rode Zaal - Villanella
(03/248.38.00);
(premièrereeks),

14, 15, 16 april, De Warande,
Turnhout (014/41.69.91);
18 april, CC Berchem -Villanella
(03/235.21.17);
19 april, C C Strombeek-Bever
(02/263.03.43);
20 april, PSK Brussel - Bronks
(02/219.99.21);
23 april, C C Heusden-Zolder
(011/53.33.15);
25 april, CC De Schakel, Waregem
(056/62.13.40);

Blauw

Vier

Met dank aan CC Bercheni en C C
De Schakel, Waregem.

BLnewViemvuvrJl ktMbjgl J*v De Ilwmj? Ganansdup en de Pmineie Antutiptn .file Phile Dqree
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K l e i n e v e r k e n n i n g van een t u s s e n g e b i e d

De grensgebieden
tussen dans, mime en andere disciplines
genieten een bijzondere aandacht
van De Beweeging. Het achtste

Festival De Beweeging
zou focussen
op het visueel en beeldend karakter
van het bewegingstheater.
Tuur Devens hoopt
'Het lichaam als een sculptuur die zijn v o r m

dat er de volgende editie

Meg Stuart was gevraagd voor dit festival van

beweegt' Deze uitspraak van de Amerikaans-

meer werk gemaakt wordt

De Beweeging, maar ze was in maart op tour-

Vlaamse choreografe Meg Stuart in Ziggurat
had het motto kunnen zijn van de achtste edi-

nee door Australië. Haar voorstelling Dis-

van dit interdisciplinair thema.

figure study zou perfect in het festival gepast

tie van het dans- en mimefestival De Bewee-

hebben. Dans als een facet van beeldende

ging.

kunst, en beeldende kunst als een (onderdeel

Bewegende

lichamen

als

beeldende

van) dans. Het tussenland tussen beide disci-

kunst, niet alleen op de thèaterbühne zoals bij
menig hedendaagse dansvoorstelling, maar

voorstellingen zouden brengen die veel meer

plines wordt de laatste tijd door een aantal

ook in het museum.

toeren, die dus eigenlijk succesrijker zijn.

mensen ontgonnen. Meg Stuart zet haar vol-

Met de verhuis naar het nieuwe pand is er

Van Vlaams laboratorium naar
internationale werking

gende produktie met een beeldende kunste-

ook een ommezwaai gekomen: we willen niet

naar op, ook Alexander Baervoets doet dat.

meer alleen met jongeren werken, en evenmin

Een andere choreografe die in Vlaanderen ge-

meer alleen binnenlands. We willen ook in-

lanceerd werd door Klapstuk, de Canadese

geboortewee de lichaamsbeweging en vernieu-

ternationale artistieke contacten, met

Lynda Gaudreau, inspireert haar dansstukken

wing nog kracht bij te zetten) bestaat sinds

meer ervaren artiesten. We hebben dat wer-

niet alleen op beeldhouwwerken van bijvoor-

r984. Doel was de opkomende dansgolf die

ken met alleen jonge kunstenaars té rigoureus

beeld Alberto Giacometti of van Auguste Ro-

De Beweeging (met een extra e, o m als een

ook

zich in Vlaanderen manifesteerde een speel-

gehanteerd, en dat heeft in ons nadeel ge-

din, maar noemt ook haar choreografieën zelf

plateau te geven. Klapstuk in Leuven zou een

werkt. De hervorming i.f.v. het internationale

beeldhouwwerken. De link van stille sculptu-

internationaal platform zijn, en De Beweeging

vraagt tijd, en het duurt natuurlijk nog langer

ren naar beweging en lichaam wordt meestal

zijn Vlaamse tegenhanger. Dat profiel werd

voor je er rendement v a n ziet.

op de bühne, in een dansruimte gelegd. Op

strak aangehouden, eerst in de ruimtes in De

We willen niet vastroesten en verengen in

het theaterpodium gebeuren de kruisbestui-

Vrije Val, en sinds 1993 in de gebouwen in de

dingen die algemeen aanvaard worden en als

vingen tussen de verschillende kunstdiscipli-

Gasstraat. Tot dan was De Beweeging vooral

norm dienen, neen, we willen tegendraads

nes. De Beweeging zocht n u de andere kant

een service-organisatie voor jonge opkomen-

zijn. We voelen ons als een ontwikkelingsor-

op: het museum, de ruimtes met stilstaande

de kunstenaars. Ze b o o d een plateau, een wer-

ganisatie, die principieel als produktiehuis

beeldhouwwerken en objecten.

kruimte, produktionele ondersteuning, alle-

steeds voor vernieuwing wil zorgen, met thea-

Op basis van dit uitgangspunt kreeg cho-

maal met zeer weinig geld.

terlaboratoria, met professionele dans- en be-

reograaf/danser Erik Raeves zijn opdracht;

Coördinator Herbert Reymer: 'We zijn

wegingscursussen, met werkvoorstellingen, met

vanuit de hoek van de beeldende kunst werd

onze vierjarige subsidie nog gestart met 2,5

meerjarige residentiemogelijkheden voor ar-

hij gesteund door kunstcriticus M a x Borka.

miljoen, dat is minder dan de startsubsidie bij

tiesten. Ook met onze festivals willen we be-

De directie van het M u s e u m van Hedendaag-

teksttheaters. Maar we hebben, als een kun-

paalde domeinen binnen de sector bewe-

se Kunst Antwerpen (MUHKA) zag het project

stencentrum, getalenteerde mensen de moge-

gingstheater in de kijker zetten.'

eigenlijk niet zo zitten, maar de educatieve
dienst drukte de zaak door. Achteraf kon het

lijkheid gegeven o m te beginnen. Eenmaal ze
iets opgebouwd hebben, zijn ze hier weg. Alain

Tussen twee stoelen

Platei is bij ons begonnen, Karin Vyncke, en-

Vorig jaar was dat mime, met een studie

museum dubbel blij zijn: het project was arLuidop

tistiek geslaagd en het m u s e u m ontving heel
wat meer bezoekers dan anders. Er moest zelfs

zovoort. Alleen Mare Vanrunxt hebben we

en met de creatie v a n de produktie

langer gesteund, omdat hij het een paar jaar

stilstaan door vier regisseurs. De opzet was

een extra 'voorstelling' worden ingelast. De

moeilijk heeft gehad. Maar nu wordt hij naar

ook die produktie te laten reizen, maar dat

subsidiëring zorgde voor problemen bij de

waarde geschat. Die functie heeft de Raad

mislukte in Vlaanderen totaal. Vandaar dat er

Raad voor Dans. Volgens de Raad h o o r t zo'n

voor Dans wat uit het oog verloren. Men waar-

gas is teruggenomen. Dit jaar focuste men op

project thuis in de sector beeldende kunsten.

deert wel dat we dat gedaan hebben, maar

de relatie tussen beeldende kunst en dans en

Het toont (nog maar eens) aan dat een inter-

men vraagt toch uitdrukkelijk (want we heb-

mime, en daarmee pikte De Beweeging in op

disciplinaire openheid bij hogere (geldgeven-

ben een negatief advies gekregen) dat we

een opvallende trend in de danswereld. Ook

de) instanties niet vanzelfsprekend is.
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SOS, A Tender Slowness - Gerhard Bohner, Rubato / Gert Weigelt

Interesting Bodies

armen. Hun gezicht en hun geslacht zijn heel

chamen in een innerlijke rust. En toch is de ver-

In een museum is het lichaam meestal wel

bewust niet te zien, om de toeschouwer te

kenning in dit tussengebied ook spannend.

aanwezig, in driedimensionele beelden van

dwingen zijn kijkgewoonte op te geven, en

Hetzelfde kan je zeggen van A Corps Per-

steen, marmer, hout, gips, brons, enz. en in

naar het lichaam zelf te kijken. Lijven als li-

dus van Carmen Blanco Principal en Monica

tweedimensionele afbeeldingen op schilderij-

chamen, als levende lichamen, precies in dat

Klinger, een produktie die De Beweeging co-

en, aquarels, tekeningen,... Maar het zijn af-

smalle tussenland tussen levend zijn en louter

produceerde. Principal en Klinger hadden vo-

drukken, al dan niet van geïdealiseerde of uit-

materie zijn, tussen een individueel vatbare

rig jaar als regisseursduo aan het mimeproject

gedachte lichamen. Het lichaam zelf, een lijf

échtheid en een definitief afdruksel, net op

Luidop Stilstaan meegewerkt. Ook deze pro-

van vlees en bloed, is afwezig. In Interesting

dat kleine tussenmoment van verstening, van

duktie speelt zich af in de broze zone tussen

Bodies worden juist echte lichamen in het

verstilling.

vast beeld en beweging, tussen dans en mime,

museum getoond, als stil bewegende lichamen

Het is geen body-art, het lichaam wordt

tussen theater en beeldende kunst. Een grote

en als bewegende sculpturen. Op zes plekken

niet als doek gebruikt, het is geen theatrale

ruimte, grind op de grond, wat ijzeren klapta-

stonden en bewogen ze. Zo ook in een zaal

performance, het is een puur onderzoek naar

feltjes en stoelen, een verlaten café. Daarin be-

waarin statische ontwerpen van

Panama-

het reliëf van het lichaam. Dit is geen dans, er

wegen, zeer minimaal, vier personages. Ter-

renko hangen en staan opgesteld, ontwerpen

is geen ritme, geen klank of geluid. Het is geen

gend langzaam draaien ze hun voeten en glij-

van bewegende en vliegende dingen. Daar-

theater, er is geen dramatische opbouw, geen

den ze van een stoel, roeren ze in een kopje en

tussen een blauw vierkant, met vier mannen

spanning, geen begin, midden en einde. Als

houden elkaar in de gaten, heel traag, maar

die traag een arm strekken, een been op-

toeschouwer bepaal je zelf je kijkfragmenten.

heel intensief en op het scherp van de snee.

zijschuiven, zich bukken, gaan liggen, samen

Je gaat rustig tegen de muur zitten, en kijkt en

Voor An-Marie Lambrechts is 'dit niemands-

een vierkant vormen. Een statische sculptuur

kijkt, je staat op, loopt verder, en komt terug.

land een universum waarin andere wetten gel-

die tot beweging komt. In een andere zaal lig-

Er gaat een enorme rust van uit, zoals van een

den voor tijd en menselijke beweging'. Door

gen twaalf naakte mensen. Als een verzame-

natuurlandschap, met zijn schoonheid en on-

de zeer trage, uitgepuurde bewegingen explo-

ling gaan ze staan, strekken een arm, leggen

volmaaktheden, en ook een serene sacraliteit

reert de choreografie naast 'de wereld op de

hun hoofd op de grond, rollen langzaam op

van een omsloten grote ruimte. Levende licha-

grens van waan en verbeelding' ook de tussen-

hun zij, trekken een been op, spreiden hun

men met een bewegende stilte, bewegende li-

zone tussen beeldende kunst en performance.
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Bewegende, stillevende beeldende kunst op

derzoek naar de fundamenten v a n de oerbe-

de scène dus, waarnaar ik op het puntje van

wegingen. Een zwarte en een rode ronde vil-

dan gekatapulteerd om uit elkaar te spatten.
Dit tweede deel van Glottisdans legde lin-

mijn stoel zat te kijken.

ten doek draperen ze in een driehoek om hun

ken tussen dans, mime en beeldende kunst.

lichaam, spreiden ze uit tot een cirkel, vou-

Verder vulden alleen s o s , A Corps Perdus en

Festivalthema

wen ze tot een kegel. De geometrische ab-

Interesting

De andere geplande coproduktie, met het

stractie wordt geaccentueerd door de klanken

meeste festivalvoorstellingen liepen al, min of

Bodies

het festivalthema in. De

Brusselse bewegingstheater Maquette, ging

en de lange Duitse tekst, die misschien wat

meer succesvol. In die zin was het programma

niet door; er ontbrak geld en tijd o m hun

zwaar overkwam voor de toeschouwer. Tege-

wat risicoloos, of misschien beter gezegd, een

filmproject

lijk relativeerden het w o o r d en het gedanste

veilig aftasten. Financies (o.a. de aderlating

beeld die zwaarte.

van vorig festival) en een onzekere toekomst

op tijd af te hebben. Zonder

titel

van Veerle Bakelants stond aangekondigd als

zullen zeker parten gespeeld hebben. Het tus-

produktie van De Beweeging en je-moest er

Mime

senland van beeldende kunsten en dans &

voorstellingen. Herbert Reymer achteraf: 'Het

De relatie tussen beeld en theater was ver-

mime had volgens mij meer en dieper bewan-

was een onderzoekswerk. Die voorstelling is

der ook aanwezig in de workshops en ateliers

deld en bewerkt kunnen worden. Het bleef nu

autonoom gerealiseerd.' Ik vond het pijnlijk

rond Meyerholds biomechanische acteursop-

eerder beperkt tot een aanstippen. Ik hoop

voor de choreografe en gênant voor mezelf

leiding. Maar hoe zat het nu met de mime,

dat er bij de volgende editie meer werk ge-

dat het publiek dit therapeutisch project als

laat staan met pure mime? Er was een studie-

maakt wordt (kan gemaakt worden) van dit

een voyeur moest ondergaan.

dag over mime-opleiding en mime-produk-

interdisciplinair thema, en dat er eens flink

ties, choreograaf

een

geploegd wordt in dat tussenveld van beeld en

dan dan van de drie jonge mannen van Latri-

toonmoment van een praktijkles met studen-

beweging, en dat ook m i m e daar serieus bij

nit, en de wellicht goed bedoelde, maar (nog?)

ten van de Amsterdamse

betrokken wordt. Ik ben er zeker van, dat die

niet erg gelukte produkties van Patricia Kuy-

maar voor de rest ? Eigenlijk maar heel wei-

mengelingen tot verbluffende resultaten kun-

pers en van Pé Vermeersch in het programma,

nig. Gelukkig was er nog het tweede deel van

nen leiden. Het museumproject toonde dat al

was er de produktie s o s , die in de lijn van het

de slotvoorstelling Glottisdans.

aan. Nog meer van dat!

festivalthema beeldende kunst met lichamen

Belgische première van de Nederlandse cho-

ook evenveel voor betalen als voor de andere

Naast de dansante uitschieter Dansé donsé

Mare Vanrunxt

gaf

mime-opleiding,

Het was de

maakte. Deze voorstelling is een choreografie

reografen Roebana & Leine & van de Brit

van de in 1992 aan aids overleden choreo-

Norton. In het tweede deel Sub Rosa (in een

graaf Gerhard Bohner en wordt

choreografie van Norton) bracht een duo een

gebracht

door het Berlijnse Rubato. Bohner maakte in

mengvorm van mime en dans. De samenwer-

de jaren, tachtig een reconstructie van het

king

Triadische Ballet van Oskar Schlemmer. Dat

Etienne Decroux en de moeder van de m o -

tussen

de legendarische

Tuur Devens

mimespeler

Bauhaus-modernisme vinden we ook terug

derne dans, Martha Graham, werd als het wa-

in sos,A Tender Slowness, dat strak architectu-

re in deze produktie voortgezet. Gebaren, ge-

raal van vormgeving en beweging is. Tegen

laatsuitdrukkingen, duidelijk herkenbare mi-

een muur staan een man en een vrouw; ze be-

mebeelden van concrete handelingen trekken

wegen en gesticuleren langzaam als in een on-

samen in ritmische bewegingen, en worden

Glottisdans - Harijono Roebana, Andrea Leine & Paul Selwyn Norton / Leoni Ravestein
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Herhaling, waanzin, discipline

Discipline verscherpt de waanzin van de acteur,
en daardoor zijn vrijheid.
Zo zou je een belangrijke verhaallijn van
Herhaling, waanzin, discipline
kunnen samenvatten.
Geert Opsomer stelt het boek van Emil Hrvatin over

het theaterwerk van J a n Fabre
voor en wijst op enkele vergeten verhaallijnen.

Hoe heerlijk is het (om) woordeloos toe te kij-

Fabre beheerst. Wie met woorden de maat van

woorden lijkt veeleer op een zoektocht naar

ken. Wat een eenvoud, wat een chaos, een per-

Fabres podiumbeeiden wil nemen, zal altijd

verwantschappen, associaties en subjectieve

fectie in één - wat voor een ongelooflijk

de kracht en de intensiteit ervan mankeren.',

affiniteit, dan op een verklaring of een semio-

schrijft Rudi Laermans in Jan Fabre, texts on

tische lectuur van Fabres werk.

ontembaar

mooi,

beeld.

'Iedere v o r m van commentaar, duiding of in-

his theatre work. Het poëtische en visionaire

Dit heeft vele redenen en oorzaken. Eén

terpretatie schiet tekort tegenover de interne

universum van Fabre is niet met woorden te

ervan is dat het werk van Fabre niet gemakke-

maatstaf die het scenografisch werk van Jan

meten of te temmen, elke poging o m te ver-

lijk ondergebracht kan worden in een slui-

12
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tend referentiekader. Historisch bekeken is hij

in aandacht gevraagd wordt voor een deelas-

door Koen Geldof. De vertaler is niet over één

een a(na)chronist, een alchemist van de tijd

pect, een bepaalde voorstelling of een motief

nacht ijs gegaan, het manko dat deze tekst

en leunt hij eerder aan bij de laatmiddeleeuw-

uit het globale oeuvre. En niet zelden bezitten

niet rechtstreeks uit het Sloveens is vertaald

se verbeelding dan bij de gangbare Westerse

deze reflecties eveneens een poëtisch gehalte:

werd m.i. ruimschoots gecompenseerd door

theatertradities en -avantgardes (dixit Stefan

kunst genereert kunst. De interessantste bun-

het grondig her-redigeren en inhoudelijk ana-

Hertmans). Ruimtelijk gezien is hij een grens-

deling van commentaren is tot nu toe het boek

lyseren van de tekst in een nauwe dialoog tus-

ganger, die opereert in het niemandsland tussen

Jan Fabre. Texts on hi$ theatre-work, dat door

sen vertaler en auteur.

de verschillende kunstdisciplines. Als grens-

Kaaitheater en Theater am Turm werd uit-

Hrvatins methode is eclectisch en dyna-

ganger heeft hij zich steeds als een 'onbevoeg-

gegeven (1993). Vaak heeft men de maker ook

misch. Zijn ambitieuze poging om het volle-

de' gedragen: als choreograaf, plastisch kunste-

zelf aan het woord gelaten om zo zijn intrige-

dige podiumoeuvre van Fabre te beschrijven

naar, performer, schrijver, (opera-)regisseur,

rende beeldenwereld te ontsluiten (Gesprek-

kan uiteraard niet gebeuren binnen de een-

enz. heeft hij vooral de tussenliggende ruimte

ken met Jan Fabre, Kritak,

1993).

opgezocht, van waaruit een herdefiniëren van
de bestaande categorieën mogelijk werd. Onbestemdheid, dakloosheid, afwezigheid van
een aanwijsbare externe context maken een fo-

vormigheid van een analytisch model. Als een
volleerd bricoleur verzamelt hij sporen en
schemata van Fabres werk, naar aanleiding

Exposure, acht essays over
discipline en herhaling

daarvan verstrooit hij die gegevens in een landschap van uiteenlopende theoretische kaders

caliserende en/of fixerende beschrijving bijna

De eerste poging om Fabre in een omvat-

(Virilio, Hawking, Foucault, Deleuze, Derrida,

onmogelijk. Een andere belangrijke reden is

tend perspectief te plaatsen is, gezien de om-

Artaud, enz.). De structuur is associatief en ca-

de innerlijke quasi-autistische en manische

standigheden, een vermetele onderneming.

leidoscopisch. De discipline van de dansende

verbeeldingswereld die Fabre heeft opgebouwd

Emil Hrvatin, een Sloveens theaterweten-

lichamen in de danssecties en de na eindeloze

en die weer eens niet makkelijk kan overge-

schapper en theatermaker, heeft zich zeer scru-

herhaling uitgeputte 'dragers' in De macht der

bracht worden naar een inter-subjectief veld

puleus van die taak gekweten. Hij schreef het

theaterlijke dwaasheden brengen Hrvatin ach-

dat door woorden wordt ingevuld. Hij blijft

boek Herhaling, waanzin, discipline omstreeks

tereenvolgens bij de visie van de Russische dans-

buiten-taal, maar binnen-spel.

1992. Na eerdere versies in het Sloveens en het

criticus Levinson over discipline in het klas-

Niet toevallig zijn de meeste teksten rond

Frans is het werk op een uitstekende manier

sieke ballet, bij het filosofische begrip 'disci-

Fabre tot dusver eerder pogingen, 'essays', waar-

uit het Frans vertaald naar het Nederlands

plinering' van Foucault, bij Benjamin, Zizek,

Das Glas im Kopf wird vom Glas • Eugeniusz Knapik en Jan Fabre / Carl De Keyzer
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Deleuze, Plautus, enz. Dit leidt soms tot hy-

brokkelde en gelijktijdige regie waarin het su-

haling en ontregeling van de blik wordt de

bride combinaties, maar meestal tot een ver-

blieme in het obscene overgaat'. Hier bestaat

beweging eerst zichtbaar, stelt Hrvatin verwij-

helderende lezing in een steeds wisselend spec-

het gevormde lichaam van de danser en ac-

zend naar de media-filosoof Virilio. Zo moet

trum. Hrvatin is niet in eerste instantie uit op

teur (disciplinering) simultaan met het vorm-

men paradoxaal genoeg overgaan tot een ont-

een semantische interpretatie, hij maakt een

loze, veellijvige en obscene lichaam van het

regeling van de blik, tot een vertraging,... om

aantal interessante aantekeningen over het

duiveltje Rizzi.

te kunnen zien.

scenische universum van Fabre en over thea-

In het zesde essay onderzoekt Hrvatin of

De heterogene opbouw van Hrvatins werk

ter als medium, geprojecteerd tegen een brede

de operatrilogie van Fabre zich inschrijft in de

in acht genomen, kan men het best uitgaan

horizon van filosofisch-artistieke reflecties.

traditie van het Gesamtkunstwerk. Alhoewel

van twee leessnelheden. Een eerste lezing levert

Hrvatin volgt weliswaar de chronologische

de muziek en de iconografie als bindmiddel

een inleidende kennismaking op met het werk

volgorde van Fabres produkties, maar onder-

fungeren, is het anders dan bij Wagner niet

en universum van Fabre, de interne samenhang

weg maakt hij zijsprongen naar het kunst-

mogelijk om te spreken over een cumulatieve

wordt wellicht pas zichtbaar tijdens een trage-

theoretisch of filosofisch discours over herha-

synthese. Hrvatin stelt dat bij Fabre de Gesamt-

re lezing die zich de moeite getroost ook stil te

ling en differentie, disciplinering, obsceniteit,

kunst-opvatting van Kandinski van toepas-

staan, te herhalen en terug te bladeren. Deze

Gesamtkunstwerk, de tijd van de waanzin,

sing is: elke kunst heeft haar eigen taal ('in zijn

vertraging maakt het theoretische dispositief

symmetrie, polyschizofrenie, verleiding, enz.

innerlijke abstractie kan geen enkele taal door

zichtbaar dat aan de basis ligt van het werk.

die soms erg verhelderend zijn als reflectie op

een andere vervangen worden') en theater/

Verhaallijnen

Fabres theater, soms ook een autonoom en

opera is de grond waarop al die kunstvelden

associatief leven leiden waarin de talige com-

en -talen telkens opnieuw gestructureerd en

In de loop van het betoog worden erg

plexiteit en het plezier van de theorie prime-

met mekaar geconfronteerd worden. Er wordt

bruikbare begrippen ontwikkeld voor het werk

ren op de ontsluiting van Fabres universum.

van uitgegaan dat Fabre door de grote expos-

van Fabre en dat van het eigentijdse theater in

Grosso modo bestaat het boek uit een reeks

ure van herhaling een abtraheringsproces a la

het algemeen: i.v.m. herhaling, discipline en

afzonderlijke, min of meer chronologisch (en

Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning

differentie, snelheid en traagheid, acteren en

genealogisch) gerangschikte essays. Eerst een

van de nulgraad en van de grenzen van de ver-

dans. Die concepten zijn de inzet van een af-

reflectie over de performance-voorstellingen

schillende kunsten.

firmatieve

verhaalstrategie, Hrvatin schrijft

vanuit fascinatie en gebruikt het theoretisch

van Fabre (o.a. Money & Bic art performances,

In het zevende essay gaat Hrvatin uitge-

T.art), dan een essay over de repetitieve struc-

breid in op de theaterteksten van Fabre. Eén per

instrumentarium als hulpmiddel, als mede-

tuur in Het is theater zoals te verwachten en te

één bespreekt hij de teksten die volgens de Fabre-

standers om de huidige beeldvorming rond het

voorzien was en één over herhaling in De macht

overlevering tussen 1975 en 1980 geschreven

werk van Fabre te verfijnen, te vertalen en te

der theaterlijke dwaasheden. Vervolgens een vier-

zijn. Hierbij komen typische Fabre-motieven

verdiepen, dus niet als evaluatie-instrument.

de essay over de inbreuk van het reële in de thea-

aan bod: de tweelingen, de stilte tussenin, snel-

In die omstandigheden is het belangrijk ook

trale illusie (pijn, uitputting, lichaamsgeweld,

heid, de structuur van de tijd, desarticulatie,

de vertelstrategie in ogenschouw te nemen.

reële tijdsduur, irritatie van de toeschouwer).

de polyschizofrene persoonlijkheid van de

Disciplinering (Foucault, Levinson), re-

Dan volgt een centraal en uitvoerig essay

acteur. Hrvatin schenkt hier veel meer aan-

presentatie, herhaling en differentie (Deleu-

over de choreografieën van Fabre uit de opera-

dacht aan de chaos als een 'voor-vorm' van

ze), worden door Hrvatin gehanteerd als pa-

trilogie The minds of Helena Troubleyn (o.m.

theater dan aan de discipline en herhaling.

radigmatische aspecten van Fabres werk en

de danssecties; The Sound of one Hand

Vooral Sweet Temptations wordt het prototy-

van het theater in het algemeen.

ClapHierin

pe van een dramaturgie van de chaos, een

Door herhaling en disciplinering wordt

maakt Hrvatin een erg interessante verbin-

voorstelling die zich afspeelt in een tijd en

nu precies de differentie zichtbaar en daar is

ping; Da un'altra faccia de! tempo).

ding tussen de disciplineringstheorie van de

wereld zonder grenzen. Het waanzinbegrip dat

het Hrvatin dus om te doen: het hele proces

Russische danscriticus Levinson en die van de

de strengheid van de discipline overschreeuwt,

loopt uit op de ontdekking van het sublieme,

Franse filosoof Foucault. Levinson legt de klem-

blijft tegen de gewoonte van Hrvatin in een

het obscene en het reële. Die differentie laat

toon op de noodzaak van ontmenselijking en

erg schraal concept.

zich ontdekken omdat acteurs/dansers/licha-

disciplinering van de dansers om tot kunst als

Het achtste en laatste essay concentreert

surplus te komen: 'een machine om schoon-

zich op de acteerwijze. Net als bij de danser

copies in staat zijn. Tot zover is dit een erg

heid te produceren'. Foucault verwijst naar de

moet het sublieme lichaam van de acteur ver-

boeiend en bruikbaar verhaal, maar het maakt

repressieve instituties die de min(der)waarde,

borgen worden, het wordt zichtbaar wanneer

ook integraal deel uit van de vertelstrategie

het exces willen onderdrukken of wegstoppen.

de acteur de volmaakte discipline of herha-

die Hrvatin in dit boek wil ontwikkelen. Hij

Door dagelijks labeur wordt de danseres ont-

ling niet meer kan volhouden: de danseressen

plaatst Jan Fabre, het lichaam van de dan-

menselijkt, door dagelijkse wreedheid wordt

in lingerie, de niet houdbare symmetrie uit

ser/acteur en het theater van deze tijd in de

het lichaam van het slachtoffer onderworpen

De danssecties, de helden uit De Macht... die

rol van protagonist. De verhaallijn die we dan

en gereïficeerd. Deze twee visies op discipli-

de prinsen niet meer kunnen dragen, de uit-

volgen is enigszins 'messianistisch': het he-

men niet tot mechanische simulaties of exacte

nering komen volgens Hrvatin samen in het

geputte lopers in Theater zoals... Tot slot wijst

dendaagse theater, Fabre en de materialiteit

lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is

Hrvatin op de omgang met de tijd: het lichaam

van het lichamelijke redden a.h.w. de mense-

een krijger, een machine van de schoonheid,

van de acteur/danser laat de aanwezigheid

lijke factor in de kunst en bieden weerstand

die het sublieme bereikt op het ogenblik dat

van de tijd zien. Net als bij Wilson treedt bij

tegen al te grote mechanisering, mediatisering,

er minimale afwijkingen t.o.v. de volmaakte

Fabre een omkering op van de moderne tijds-

recuperatie of simulatie. De differentie is de
inzet en de uitkomst van het verhaal. Het thea-

(en dus onbereikbare) discipline ontstaan. In

opvatting: niet de snelheid maar de rust is de

Da un'altra faccia del tempo worden we vol-

perfecte vorm van beweging. Tijd is niet ge-

ter van Fabre wordt een heilzame en kritische

gens Hrvatin geconfronteerd met een 'ver-

speelde tijd, maar tijdsduur. Door rust, her-

werking toegeschreven.
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Op dit punt gekomen wordt het interes-

De razendsnelle en ongecontroleerde wisse-

sant om een pendant te bedenken waarbij het

ling van perspectieven, het spervuur van beel-

metafoor die Fabre gebruikt om de waarne-

podiumwerk van Fabre niet als redder-prota-

den confronteert de toeschouwer met chaos

ming te beschrijven. Zo geeft Fabre zelf her-

gonist te voorschijn komt, zelfs al zou dit on-

en catastrofe, eerder dan met disciplinering

haaldelijk aan hoe het centrale beeld dat hij

recht doen aan Fabres originaliteit. Zo hoeft

en redding. Die voorstellingen passen dan

vanuit de scène ontwikkelt (b.v. de gebicte

men de theatermachine van Fabre niet enkel

ook niet helemaal in het verhaal van Hrvatin.

doeken, de geharnaste dansers, enz.), van bin-

te beschouwen als weerwerk tegen het geme-

Natuurlijk kan men ook dan nog altijd het

nenuit leeft, vol energie, chaos en poging tot

diatiseerde lichaam... Men kan ook, zoals Kurt

centrale perspectief dat Jan Fabre oplegt aan

ordening steekt, explodeert, zichzelf telkens

Vanhoutte stelt in een recente studie (1996),

de toeschouwer in b.v. de danssecties zien als

vernietigt en (re)genereert. Fabre vertelt in dit

het lichaam en de machine die Fabre op de

een ordenend instrument dat de toeschouwer

verband over de kompastermieren die hun

scène zet, opvatten als gepenetreerd en 'ge-

redt van de over-exposure aan de chaotische

nest bouwen of over een korf vol bijen: eerst

disciplineerd' door de nieuwe media: dit leidt

media-impulsen; maar dit verhaal verschijnt

ziet men een soort stilleven en een kleur, maar

dan op zijn beurt tot digitalisering en vir-

dan als ondergeschikt aan het omvattende

als men traag en goed kijkt wordt de vorige

tualisering van het lichaam. Dit is een nieuwe

verhaal van de media-oorlog..

interpetratie van de mens/machine metafoor,
zoals die ook opduikt in het werk van Virilio.

hij zelf nauwelijks refereert aan de insect-

constructie telkens gedeconstrueerd, zit alles

In dit verband is het treffend dat Hrvatin

vol beweging. Veel meer nog dan de bewe-

in zijn tekst het kikvorsperspectief van waar-

gingsdiscipline is het spel met het ontstaan en

De machinerie en de lichamelijkheid van

uit Fabre kijkt, maakt en produceert, zelf pro-

verdwijnen van beweging (leven) een fascine-

Fabres kunst wordt dan een beeldscherm dat

beert in te nemen. Hij laat zich, ondanks zijn

rend aspect van Fabres werk.

impulsen 'kanonneert' op de toeschouwer die

uitweiding over waarnemingstheorie, nauwe-

nauwelijks nog zelf zijn waarneming kan stu-

lijks verleiden tot een analyse van hoe de waar-

ren. Hij valt samen met de 'kanonnade'. In dit

neming bij de toeschouwer tot stand komt.

Het voorgaande laat uitschijnen dat we,

verband is het interessant te zien hoe Van-

Als hij dit wel zou doen, zou hij m.i. uit het

indien we de verhaalstrategie willen blootleg-

houtte zich vooral concentreert op

Vluchtlijnen/Vergeten verhalen

Sweet

gevecht van de waarnemer met de chaotische

gen, ons niet enkel moeten concentreren op

Temptntions en Universal Copyrights en daar

impulsen enerzijds en met het centraal per-

het vertelde verhaal, maar ook op de niet ver-

de verwarrende uitwerking en verleiding con-

spectief dat hem wordt opgedrongen ander-

telde verhalen. Zo blijft b.v. het hele discours

stateert van de chaotische veelheid aan media-

zijds extra argumenten kunnen vinden voor

achterwege over de alchemist en visionair Jan

impulsen die op het oog worden afgeschoten.

zijn reddingsverhaal. Het is b.v. treffend dat

Fabre die leeft in een laatmiddeleeuws pre-
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renaissancistisch universum waar begrippen

met een verleden (in dit opzicht zou men de

hoog tijd dat de discussie rond dit belangrijke

als waanzin en beheersing, ratio en passie wor-

hele disciplineringstheorie rond acteren en de

oeuvre wordt gevoerd in de openbaarheid

den teruggevoerd naar hun oorsprong van

theorie van het sublieme kunnen terugpro-

(met inbegrip van de buitenlandse c o m m e n -

'ontwarbaarheid' (Stefan Hertmans). De Fabre

jecteren op de paradox

taren). Het te kiezen traject: 'mythologies'

van de allegorische figuren (Fressia, Helena

van Diderot) en waarin het motief van het

Troubleyn, de tweelingen), de sinnepoppen en

'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent

Vanuit historisch standpunt is de manier

het carnaval, die zo alomtegenwoordig is in

is aan Fabres werk dus niet op een kritische

waarop het discours over Fabre is geconstru-

Da un'altra faccia del'tempo,

manier kan vertaald worden naar het discours

eerd paradoxaal genoeg erg belangrijk. Voor

over Fabre.

de historicus bestaat het gemurmel van de

is hier onderbe-

licht. Hrvatin gaat niet in op de verpersoon-

voor de

toneelspeler

eerder dan mythomanie.

lijking en vormgeving van dromen en visioe-

De genealogische terugkeer naar de per-

nen (de Jeroen Bosch-Fabre), op de werelden

formances van Fabre is interessant vanuit een

tijdgenoten niet langer, hij kan enkel waarnemen wat verwoord is ('it's perceived only

van Fabre. Hij is veeleer geïnteresseerd in het

teleologische geschiedschrijving die de inbreuk

when verbalized', R. Barthes). Het discours

dispositief van Fabre. In de controle en discipline

van het reële in de theatrale illusie uitroept als

legt de filters waardoor hij kijkt naar het werk

eerder dan in de controle en passie. D a a r o m

een van de hoofdkenmerken van Fabres werk.

van Fabre. Wat wordt er vergeten ? Welke

ook is het stukje over Sweet Temptations,

vrienden en instellingen zijn vertegenwoor-

waar

Deze performance context staat aardig als

de chaos verschijnt in de vorm van nieuwe

ideaal referentiekader voor de sacralisering

digd in het Fabre-discours ? H o e wordt de ge-

media die de geordende ruimte van het thea-

van Fabre in internationaal opzicht. Wat me

schiedenis van zijn werk geënsceneerd? Welke

ter binnendringen en overstemen met lawaai-

hier opvalt is dat er net zoals in de andere Fa-

schijngestaltes van theatraliteit worden opge-

erige en flitsende beelden de zwakste passage-

bre-overzichten in alle talen gezwegen wordt

voerd in het discours over Fabre? Naar welke

uit het boek, net als die keer wanneer hij Da

over de beginperiode van Fabre als decora-

discursieve en artistieke tradities wordt ver-

tin altra faccia...

beschrijft als het niet-gedis-

teur bij het Nieuw Vlaams Teater. Wellicht ligt

wezen?

cliplineerde, heterotopische lichaam. Een ver-

hier een andere teleologie die veel dichter

aard moeten gebeuren voor elk oeuvre en niet

wijzing naar het heterotopische en carnava-

aansluit bij die van de visionaire Jan Fabre.

voor dat van Fabre alleen.

leske lichaam van Bakhtine zou hier wellicht

Het lijkt me interessant om die ambiguïteit

Hrvatin verbergt in dit boek niet zijn

enig soelaas kunnen brengen. Het blijft opval-

eens nader te onderzoeken of o m alvast een

'uren van bewondering', maar hij slaagt er

lend dat dit vooral Vlaams (Hertmans, Laer-

miniem tegengeheugen te ontwikkelen.

toch in een boeiend vocabularium te schep-

Een dergelijk onderzoek zou uiter-

mans) en Frans (Jean Marc Adolphe) geldeur-

Dit tegengeheugen lijkt me ook funda-

pen dat nuttig is voor het werk van Fabre en

de discours hier afwezig blijft. Men zou zelfs

menteel voor wie Fabre in de toekomst zal

voor de dans- en theaterwetenschap in het al-

even kunnen vrezen dat Hrvatin in tegenstel-

bekijken door de bril van het discours over

gemeen. Zijn boek heeft ongetwijfeld een mo-

ling tot Hertmans (en Fabre ?) de romanti-

zijn werk. Dat zal nodig zijn omdat de meeste

delfunctie voor andere monografieën over

sche splitsing voor waar neemt. Z o is zijn ver-

commentaren

georches-

theatermakers. We kunnen enkel dromen van

haal van het ob-scene niet het verhaal van het

treerd: het zijn 'bevriende teksten die met dat

gelijkaardige boeken over het werk v a n De-

heterotopische carnavallichaam, maar eerder

oeuvre een nieuwe eenheid vormen,

een

corte, De Keersmaeker, Maatschappij Discordia,

dat van hoe de disciplinering hier weer eens

steeds verder uitdeinende inktvlek' (S. Bous-

Rijnders, enz. Vermeldenswaard is nog dat

wordt doorbroken. De grote passie van Hrvatin

set). Het betekent dat voor Fabre diegene die

Hrvatin in het huldeboek voor Carlos Tinde-

voor Fabre ligt duidelijk bij de danssecties en

commentaar levert op een bepaald ogenblik

mans een aanvullend artikel geschreven heeft

niet bij Sweet

ook een vriend wordt of is, iemand die com-

dat ingaat op meer recente Fabreprodukties.

Temptations.

Een ander verhaal dat hier niet of anders

openlijk

worden

municeert met zijn werk. Het onderscheid

verteld wordt is dat van de oorsprong van Fa-

tussen de positie van waaruit een dramaturg

bres werk. In het algemeen blijft de auteur

spreekt en die van waaruit de criticus spreekt,

vaag over de context van Fabres opvattingen,

raken hierdoor verward. Recent zijn de ver-

Geert Opsomer

de band met het verleden of de genealogie

trouwde stemmen met stomheid geslagen. De

Emil Hrvatin, Herhaling, w a a n z i n , d i s c i p l i n e .

van zijn werk. Het hele werk van Fabre lijkt

verwachte polemiek rond de laatste produk-

Het t h e a t e r w e r k van Jan Fabre, Uitgeverij

zich te ontwikkelen in een vacuüm-universum,

ties van Fabre heeft zijn neerslag niet gevon-

International Theatre & Film Books (Amsterdam)

waar b.v. nauwelijks sprake is van William

den in de pers, maar in de coulissen. Hierdoor

en Galerie Ronny Van De Velde (Antwerpen),

Forsythe, Ensor, Verlat of andere verwanten,'

blijft het beeld van zijn werk op dit ogenblik

i.s.m. Kritak (Leuven), 1 9 9 4

waarin Fabre nauwelijks lijkt te dialogeren

hangen tussen idolatrie en versluiering. Het is
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Het t h e a t e r in de w o o r d e n

Patrice Chéreau
beschouwt zichzelf als een 'passeur'
tussen Bernard-Marie Koltès
en de volgende generatie theatermakers.
Ongeveer gelijktijdig
met zijn derde versie van

Dans la solitude des champs de coton
ensceneerde Peter Van Kraaij
hetzelfde stuk in het Kaaitheater.
Jan Goossens schrijft o.a.
over de specifieke manier
'Je crois que Koltès est un baladeur,

un errant

qui regarde dans les confins des villes, les confins
du monde, les endroits les plus éloignés, les plus

waarop beide produkties omgaan
met de 'langue charnelle' van Koltès.

(...) En fait,

naar grote locaties. In Parijs werd het de Ma-

le centre s'est

momifié et c'est la circonférence qui

duzzi voor een voorstelling 'buiten de schouwburg'. In de meer dan vijftien Europese steden
die de tournee aandeed, gingen ze op zoek

perdus. A mon avis, ces confins vont devenir le
centre du inonde.

Chéreau en zijn vaste scenograaf Richard Pe-

nufacture des Oeillets, een oude verlaten fa-

commence

briekshal in Ivry-sur-Seine, een uiterst mis-

à vivre, à entrer dans le centre, à le faire vivre et

mes pièces pour moi, mais quand elles sont

à devenir le centre. (...) Ce n'est pas dit,

(...),

écrites, elles sont pour Chéreau', zei Koltès

troostige buitenwijk op een half uur van het

que dans notre mon-

ooit. Pas kort voor zijn dood begon de samen-

centrum.

de, dont les valeurs, les places, les lieux sont bou-

werking wat aan metaalmoeheid te lijden en

'J'ai toujours un peu détesté le théâtre,

leversés, Quai ouest se situerait, par exemple, à

Chéreau liet de wereldpremière van Koltès'

parce que le théâtre, c'est le contraire de la vie;

la Place de la Concorde ou plutôt à la place de

laatste stuk Roberto Zucco over aan collega

mais j'y reviens toujours et je l'aime parce que

la Place de la Concorde.'

Peter Stein.

c'est le seul endroit où l'on dit que ce n'est pas

mais je crois profondément

(Maria Casarès)

Chéreau zegt zichzelf in de eerste plaats te

la vie', schreef Koltès. Chéreau was er zich on-

beschouwen als'passeur' tussen Koltès en een

getwijfeld van bewust dat hij precies die span-

Het werk van Bernard-Marie Koltès lijkt thea-

volgende generatie theatermakers. Hij is er-

ning op de spits zou drijven door op locatie te

termakers onverminderd te fascineren. Ter-

van overtuigd dat de personages van Koltès

gaan. Enerzijds blijft hij een uitgesproken

wijl hij in januari op de affiche van het Kaai-

hun tijd ver vooruit waren, dat ook hij vaak in

'theatraal' regisseur, die o o k van Dans la soli-

theater stond, liep in Parijs Patrice Chéreaus

het duister tastte, 'et que la prochaine étappe

tude een vormpareltje heeft gemaakt waarin

derde versie van Dans la solitude des champs

sera meilleure'. Toch biedt zijn derde versie

alle mogelijkheden van het medium ten volle

de coton (1986), de tweede versie waarin Ché-

van Dans

indrukwekkende

worden benut en dat inderdaad 'ver van het

reau ook zelf meespeelt. Koltès (1948-1989) en

staalkaart van de kracht en het belang dat het

leven' staat. Anderzijds dropt hij dat brokje

Chéreau (1944): het was wellicht één van de

oeuvre van Koltès vandaag kan bezitten. 'Des

theater op een locatie en in een omgeving die

meest bijzondere tandems van het heden-

personnages à la recherche profonde d'une

het leven ademen, met n a m e in een fabriekshal 'qui a déjà sa propre histoire'. Chéreau

la solitude

een

daagse theater. Eind jaren '70 kreeg Chéreau

identité physique et intellectuelle': zo be-

voor het eerst teksten van Koltès in handen.

schreef Chéreaus tegenspeler, Pascale Greggo-

stelde dat zo'n plaats een intimiderende uit-

Hoewel hij op dat moment bijna alleen met

ry, de dealer en de ldant in Dans la solitude. En

werking heeft op een acteur, maar dat het te-

klassieke teksten werkte, was hij meteen in de

zo verschenen ze ook in een voorstelling, die

gelijk erg inspirerend kan werken. Acteren

ban van Koltès"langue incroyable'. En alsof hij

dankzij haar extreme intensiteit en haar per-

zou er toch iets minder 'doen alsof' worden.

de theaterwereld een niet te missen signaal wou

fecte vormbeheersing Chéreaus ideaal bena-

Maar Chéreau heeft zeker ook in Koltès'

geven, wachtte Chéreau met zijn eerste enscene-

derde van 'Un théâtre allégorique, où les idées

tekst redenen gevonden o m van Dans la soli-

ring van een stuk van Koltès tot bij de ope-

incarnées déclencheraient enfin l'émotion. A

tude een locatieproject te maken. Eigenlijk

ning van zijn Théâtre des Amandiers in 1983 te

force de beauté.'

heeft hij met zijn voorstelling een context op-

Nanterre, net buiten Parijs. Het signaal werd

gezocht zoals die waarin ook Koltès zijn per-

opgemerkt: Combat de nègre et de chiens met

In de marge

sonages telkens weer plaatste. Als je vanuit het

Michel Piccoli en Philippe Léotard speelde 86

De wereldpremière van Dans la solitude in

centrum van Parijs met de RER in Ivry-sur-

keer, meer dan 40.000 mensen kwamen kijken.

januari 1987 speelde in het Théâtre des A m a n -

Seine aankomt, waan je je even op de set van

Koltès en Chéreau verbonden hun lot aan

diers, in een decor beheerst door een reeks

La Haine, de film van Mathieu Kassovitz. Dit

elkaar. Chéreau regisseerde Koltès' drie vol-

grote containers die zes maanden voordien

is met andere woorden de marge. In Combat

gende stukken. Soms programmeerde en be-

ook voor Quai ouest waren gebruikt.

zette hij ze nog voor hij ze had gelezen. 'J'écris
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Voor de huidige, derde versie opteerden

de nègre et de chiens is er de haast verlaten
b o u w v e r f ergens in Afrika; in Quai ouest de

hangar in de in onbruik geraakte haven van

de personages. De jas komt uit het duister ge-

van de Engelse rapformatie Massive Attack,

New York; in Dans la solitude blijft de ruimte

flitst en valt op de vloer waar hij tijdens de

dat er voor de eerste en enige keer van een

weliswaar iets vager, maar ook nu is het een

volledige openingsscène blijft liggen. Pas aan

soort harmonie tussen beide sprake is. De

plaats waar niemand komt die er niet hoeft te

het einde ziet de toeschouwer in dat deze een-

muziek slaagt alsnog waar Koltès' woorden-

zijn, op het uur 'waarop gewoonlijk de mens

voudige theatrale ingreep een metafoor is die

vloed tekort schiet.

en het dier zich wild op elkaar storten'. Koltès'

precies uitdrukking geeft aan de onmogelijk-

Ooit schreef Koltès dat het theater samen

stukken en personages situeren zich steeds aan

heid om de ontregeling onder ogen te zien.

met de gevangenis en het slagveld één van de

de zelfkant. Ze bevinden zich in een imaginai-

Tot enige echte interactie zal het tussen dealer

enige plaatsen is waar je nog twee mensen die
mekaar eigenlijk nooit zouden moeten ont-

re tijd en ruimte die zich onttrekken aan ge-

en klant niet komen. Verder dan een jas die in

vestigde wetten en regels en waar het leven

het stof tussen hen beiden rondslingert, reikt

moeten, kan samenbrengen en dwingen me-

wordt

de communicatie uiteindelijk niet. De toon

kaar in de ogen te kijken. Chéreau toont alle

voor een 'théâtre de la solitude' is gezet.

facetten van dit 'théâtre du malentendu'.

teruggebracht tot strak

afgelijnde,

haast instinctieve verhoudingen. We zien een
dealer en een klant, ieder woord is een kwestie

Théâtre du malentendu

De taal - uitstel van het gevecht

verdichting. Heiner Müller drukte het uit als

Les vrais ennemis le sont de nature, et ils

Na Roberto Zucco verklaarde Peter Stein,

volgt: 'Au centre rien ne bouge plus, les m o u 1

se reconnaissent comme les bêtes se recon-

met het hem eigen aplomb, dat geen van de

vements ne partent que des marges (...) géo-

naissent à l'odeur. Il n'y a pas de raison à ce

vorige stukken van Koltès hem ook maar enigs-

graphiques et sociologiques.'

que le chat hérisse le poil et crache devant un

zins had geïnteresseerd. Nooit had hij daarin

chien inconnu, ni à ce que le chien montre les

immers een echt 'theatrale' dramaturgie aan-

van leven of dood. De marge als plaats van

De ontregeling ontkend

dents et grogne'. (Koltès)

getroffen, en Dans la solitude noemde hij smalend een monoloog voor één, in twee helften

aan de

Chéreau en Peduzzi hebben de fabrieks-

rand van een stad, na het vallen van de nacht,

hal in Ivry-sur-Seine nagenoeg intact gelaten.

'tussen een hoop rottende herinneringen'

Er werden geen decorelementen toegevoegd.

Stein zou Stein niet zijn als hij niet in gro-

staat een man. Hij - Koltès wou oorspronke-

In de lengte werden aan beide zijden publieks-

te mate gelijk had. Niettemin gaat hij zo pre-

lijk dat het een zwarte zou zijn - dringt aan

tribunes gebouwd waartussen de acteurs speel-

cies voorbij aan de unieke kracht van Koltès'

een voorbijganger een 'deal' op. Deze dealer

den op een zowat vijf meter brede strook. Niets

oeuvre, aan de 'onvoorstelbare taal' die Ché-

meent immers alles te bezitten wat de klant

leidt dus de aandacht af van de confrontatie

reau meteen fascineerde. Eigenlijk is dit een

maar enigszins zou kunnen verlangen. Bo-

tussen dealer en klant, en toch wordt die dank-

uitgesproken 'literair' theater. Het theater zit

vendien vindt de dealer dat de klant een be-

zij de sobere vormgeving van het anekdotische

in de taal, in hoe die hier en nu wordt uitge-

Ergens tussen de

flatgebouwen

opgesplitst personage.

roep op hem heeft gedaan: '...en dat helemaal

ontdaan. Het gaat niet om de details van deze

sproken. Bondiger dan Jean-Marie Piemme

per slot van rekening alleen het feit overblijft

specifieke ontmoeting, maar om de mecha-

kan ik het niet uitdrukken: 'Chez Koltès le mot

dat u mij hebt bekeken en dat ik die blik heb

nismen van het verlangen en de vijandschap

n'est pas dans le théâtre (comme chez Brecht

opgevangen'. Beide personages bestaan bij de

die tussen dealer en klant aan het werk zijn.

par exemple); au contraire, le théâtre est dans

gratie van de blik van de ander.

Die mechanismen legt Chéreau bloot in

les mots,'

De opening en het slot zijn in alle stukken

al hun grilligheid. Enerzijds is er de uiterst

In Chéreaus Dans la solitude is er met die

van Koltès cruciale momenten. In een boei-

precieze en doordachte tekstzegging die de

taal iets heel bijzonders aan de hand. In geen

end essay ontwikkelde Isabelle Moindrot de

tekst als 'taaiballet' tot zijn volle recht laat ko-

geval is ze alledaags, maar integendeel zeer

stelling dat de essentie van een volledig stuk al

men. Anderzijds is er de acteursregie, waarbij

poëtisch. Daarbij komt nog dat ze heel vaak

aanwezig is in de openingsscène. Op de een of

ook haast van een choreografie sprake is en

geen referent meer kent in de realiteit. Zo zijn

andere manier zou die scène telkens de on-

waarbij het perfecte lichtontwerp met drie

er geen 'katoenvelden': die zijn een symbool

mogelijkheid bevatten om de ontregeling en

volgspots een cruciale rol speelt. Voortdurend

geworden voor de imaginaire plaats en tijd in

de verwarring te vatten die de onderstroom

draaien dealer en klant om elkaar heen. Nu

de marge waar het stuk zich afspeelt. En toch,

van het stuk vormen. In Dans la solitude is het

eens ademen ze haast in eikaars nek, dan weer

dankzij het bijzonder intense engagement

niet anders: de deal zal er nooit komen, dealer

worden ze gescheiden door de 30 meter lange

waarmee Chéreau en Greggory de tekst te lijf

en ldant zullen nooit zaken doen. De illusie

fabriekshal. Heb je bij een eerste lezing van

gaan, wordt die taal helemaal niet abstract.

die de dealer heeft willen installeren, als zou

Dans la solitude de indruk dat de machtsver-

Dans la solitude wordt zeker geen filosofisch

er tussen hem en de klant één of andere uit-

houdingen tussen dealer en klant in grote gol-

traktaat over het verlangen. De woorden wor-

wisseling mogelijk zijn, zal aan het eind als

ven door het stuk heen en weer spoelen, dan

den haast tastbaar. Alweer toont Chéreau wat

een zeepbel uiteenklappen. In zekere zin blijft

toont Chéreau dat ze eigenlijk wisselen van

Koltès precies bedoelde, toen die zei: 'J'ai l'im-

het hele stuk een dovemansgesprek. Dealer

repliek tot repliek. 'Pour mettre en scène la

pression d'écrire des langages concrets, pas

noch klant slagen er echt in tot het verlangen

pièce, il faut que je trouve ce qui fait changer

réalistes, mais concrets.'

van de ander door te dringen.

la situation de minute en minute, que je m'ac-

Dat is geen geringe prestatie. Het gevaar is

Zowat halverwege het stuk biedt de dealer

croche à (...) tout ce qui fait que le rapport de

immers niet denkbeeldig dat je de voorstelling als een tekstlezing gaat beschouwen, en-

de klant zijn jas aan, omdat hij in hem 'de

force ne se reproduit jamais à 1'identique', zegt

koude van de dood' en ook 'het lijden van de

Chéreau in het programma. Intonatie, ritme

kel nog naar de woordenstroom luistert en al-

kou (...), zoals alleen een levende kan lijden'

en volume van woorden en beweging zijn in

le interesse verliest in de personages die op de

heeft gevoeld. Maar de ldant weigert de jas.

dat opzicht uiterst efficiënt gecomponeerd.

bühne staan. Van een psychologische uitdie-

Chéreau heeft dit element uit de tekst gelicht

Pittig detail: het is tijdens de tweede korte

en het helemaal aan het begin van zijn ensce-

pauze in de voorstelling, wanneer dealer en

sprake. Je hebt het raden naar mogelijke on-

nering geplaatst, nog voor de opkomst van bei-

klant een flitsend duet dansen op Karmakoma

bewuste motieven van dealer en klant. Daar

ia

ping van die personages is er namelijk geen
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was het Koltès duidelijk niet om te doen. Om

volgen? Wanneer de acteurs nauwelijks verder

Het is geenszins de bedoeling de produk-

het nog eens met J.-M. Piemme te zeggen:

komen dan een tekstlezing, dan zijn die laat-

ties van Chéreau en Van Kraaij te vergelijken,
maar wel wil ik enkele bedenkingen bij de

'Koltès n'est pas un dramaturge des profon-

ste woorden een slag in het water. Bij Chéreau

deurs. Son désir est tout entier à la surface.'

krijgen ze zin, net als wat er op volgt: een kor-

Brusselse enscenering formuleren. Tot op ze-

Aan die oppervlakte zijn er de woorden van

te worsteling, duisternis, en dealer en klant

kere hoogte heeft Chéreaus versie van Dans la

de dealer en de klant; zij worden het principe

verdwijnen als twee dieven in de nacht.

solitude dit zeker gestimuleerd, omdat het stuk

van beweging in het stuk. Chéreau en Greg-

Koltès: 'L'échange des mots ne sert qu'à

gory slagen erin 'cette langue charnelle', zoals

gagner du temps avant l'échange des coups,

Piccoli het zei, tot haar recht te laten komen.

parce que personne n'aime reçevoir des coups

Ze zorgen er daarnaast voor dat ook de men-

et tout le monde aime gagner du temps.'

hier werd getoond als een zinderende metafoor
voor het hedendaagse leven in de grootstad.
In enkele interviews maakte ook Peter
van Kraaij duidelijk dat het leven in een stad
als Brussel hem ertoe had gedreven In de een-

sen fascineren die deze taal spreken. En eigen-

Keurslijf

zaamheid te ensceneren. Hij had het over het

van dit stuk tot een goed einde te brengen.

Midden maart regisseerde Peter van Kraaij

voortdurende blikkenspel dat in de straten

Want als de personages van dealer en klant

in het Brusselse Kaaitheater In de eenzaam-

van Brussel aan de gang is, over het feit dat

volslagen ongeloofwaardig overkomen, wat doe

heid van de katoenvelden in een vertaling van

zowat iedereen er voortdurend een beroep op

je dan met de laatste woorden van de klant -

Patricia de Martelaere. Wim van der Grijn

je lijkt te doen. Kortom, hij leek te suggereren

'Wel dan, welk wapen?' - en met de onver-

speelde de dealer, Frieda Pittoors de klant en

dat dit stuk een bijzondere betekenis zou kun-

mijdelijke afrekening die er op lijkt te moeten

Peter Vermeersch verzorgde de klank.

nen hebben voor de hoofdstad van Europa,

lijk is dat de enige manier om een opvoering

In de eenzaamheid van de katoenvelden - Kaaitheater / Patrick De Spiegelaere
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waarvan het centrum steeds meer overspoeld

die hier centraal staat. De stukken van Joyce,

wordt door mensen die zich inderdaad op de

Duras of Koltès worden in feite inwisselbaar.

een of andere manier 'in de marge' bevinden.

Wanneer op geen enkele manier wordt

Vreemd genoeg werden zowel in de ac-

geprobeerd de personages van de dealer en de

teursregie als in de vorm van de voorstelling

klant en het feit dat ze twee uur tegen mekaar

keuzes gemaakt die haaks op dit boeiende uit-

aan blijven praten geloofwaardig te maken -

gangspunt stonden. Vooreerst in de belich-

waarom dan niet gewoon opteren v o o r een

ting: toen ik de voorstelling de eerste keer zag,

tekstlezing? Kortom, het verbaast dat deze

heb ik de ogen van beide acteurs niet één keer

produktie ondanks de interessante uitgangs-

kunnen onderscheiden, laat staan dat er spra-

punten tot zo'n gratuit en vrijblijvend resul-

h

ke kon zijn van enig blikkenspel. Was dit niet
een wat ongenuanceerde interpretatie van het
feit dat dealer en klant mekaar 'in het duister'
ontmoeten? Bovendien zegt de klant zelf op
een bepaald moment: 'De duisternis had trouwens nog dichter moeten zijn, en ik had niets
moeten kunnen zien van uw gezicht, dan had
ik mij, misschien, kunnen vergissen omtrent
de legitimiteit van uw aanwezigheid...' Ogen
en blik zijn cruciale elementen in In de een-

Dans la solitude des champs de coton - Odéon-Théâtre

zaamheid.

de l'Europe & La Biennale di Venezia &

Zeker de keuze om de eerste tien

minuten in absolute duisternis te spelen, werk-

Festival d'Automne à Paris / Ros Ribas

te contraproduktief. Op basis van wat geschui-

taat kan leiden.
Kan de v o r m waarin een artiest werkt
überhaupt op een dwingende wijze weerklinken in de maatschappelijke context waar hij
deel van uit maakt, wanneer die v o r m zodanig
gerelativeerd en afstandelijk benaderd wordt?
C h é r e a u als ' p a s s e u r '
J'ai eu l'envie d'écrire une pièce comme on
construit un hangar, c'est à dire en bâtissant
d'abord une structure, qui va des fondations
jusqu'au toit, avant de savoir exactement ce
qui allait y être entreposé; un espace large et

fel met voeten kunnen de dealer en de klant

manier tussen de acteurs op de bühne tot stand.

mobile, une forme suffisament solide pour

erg moeilijk tot geloofwaardige en fascinerende

Deze indruk werd nog versterkt door de uit-

pouvoir contenir d'autres formes en elle.'

personages uitgroeien. De acteursregie slaagde

gesproken stilering van de twee momenten

Z o beschreef Koltès achteraf wat hij voor

er niet echt in spanning of contact tussen de

van fysiek contact tussen dealer en klant: ze

ogen had tijdens het schrijven van Quai ouest.

personages teweeg te brengen. Het duurde erg

stonden in feite volledig los van de tekst. En

Maar eigenlijk had hij hetzelfde over Dans la

lang alvorens ze elkaar aankeken en dan nog

de hypothese dat het stuk met een soort lief-

solitude kunnen zeggen. In het programma bij

gebeurde dit maar zelden. Haast voortdurend

kozing eindigt, is toch moeilijk houdbaar. De

zijn eerste versie in Nanterre gaf Chéreau aan

speelden ze met de rug naar elkaar toe.

globale spanningsboog wortelt juist in het

dat dit stuk niet voor één gat te vangen is: gaat

uitstel v a n Taffrontement', van de confronta-

het hier om een filosofische dialoog in 18de

Het kan uiteraard een bewuste optie geweest zijn. De tekst is dan zo belangrijk, dat

tie tussen dealer en klant.

eeuwse stijl, of om 'une entrée des clowns'?

de personages er als het ware door uitgewist

Tot slot vind ik dat deze produktie de be-

Dans la solitude is een ontzettend rijke tekst,

worden. Maar dat is toch wat makkelijk en

perkingen in de verf zet van een acteerstijl die

strak gestructureerd en zonder een overbodig

puristisch: een fascinerende dimensie van de

in Vlaanderen zo stilaan rond zich heen aan

woord, maar ook mysterieus en ongrijpbaar.

tekst — die van de hond en de kat die elkaar

het grijpen is. Van Kraaij stak zijn acteurs ook

Patrice Chéreau heeft een voorstelling ge-

grommend besnuffelen - verdwijnt zo volledig.

hier weer in een zeer strak en afstandelijk

maakt die eveneens wat als een hangar is:

Je krijgt bijna de indruk dat van Kraaij een

keurslijf. Van enige inleving is hierbij nauwe-

ruim en open. Dit is teksttheater van de bo-

voorstelling zonder acteurs had willen maken.

lijks sprake. Onder het motto 'hoe minder,

venste plank. Maar ook licht, klank en bewe-

Bovendien is het onduidelijk welke visie

hoe beter' wordt het geheel wel zeer cerebraal

ging spelen een essentiële rol. Dit alles wordt

op de tekst men heeft trachten te ontwikke-

en bloedeloos gemaakt. Koltès' 'langue char-

samengehouden door de overgave en het en-

len. Van Kraaij leek een opdeling in twee helf-

nelle' werd hier ondanks de prachtige verta-

gagement van de acteurs die tonen dat het

ten te beogen. In de eerste helft heeft de dealer

ling voer voor professoren. Dit soort theater

theater inderdaad niet het leven is (en het ook

de bovenhand. Dit deel eindigte bij het mo-

toont dan misschien wel de geëmancipeerde

helemaal niet hoeft te zijn), maar er wel ont-

ment waarop hij zijn hand op de hals van de

acteur achter het personage, maar het verliest

zettend veel over te zeggen heeft. Chéreau

klant legt, als wou hij haar wurgen. In het

ook aan kracht en betovering. Vooreerst gaat

speelt hier ook 'passeur' in een andere zin. Als

tweede deel overwint de klant haar terughou-

het er van uit dat acteurs enkel hersenen en een

oude rot toont hij hoe het theater, in tijden

dendheid en neemt ze voorzichtig het heft in

stem hebben en durft het een tekst niet 'te l i j f '

van tv, video en film, een heel eigen, dwingen-

handen. Aan het einde van het stuk legt zij

te gaan of er een haast fysieke 'voeling' mee te

de en betekenisvolle rol in de maatschappij

zelf de hand van de dealer op haar hals, als

ontwikkelen. Bovendien parachuteert het een

kan blijven spelen.

vroeg ze om om een liefkozing.

afstandelijke benadering op een tekst, eerder

Die opdeling kwam echter eerder sche-

dan iri die tekst te graven naar wat die te zeg-

matisch over. Ze k w a m niet op een organische

gen zou kunnen hebben. Het is de acteerstijl
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Rudolf von L a b a n : de u t o p i e v a n d a a g

Was Rudolf von Laban lange tijd niet meer dan

Fysicus en bewegingswetenschapper Paul

ruimtegebruik in de dans door de tijd heen een

een lemma in de boeken dansgeschiedenis,

Derksen is te gast in Manifest, een rubriek voor

almaar veranderend werelbeeld laat oplichten.

vandaag lijkt hij terug van weggeweest. In het

vergeten/klassieke teksten: het door hem ge-

Lieve Demin sluit af met een in memoriam

najaar wijdde Nouvelles de Danse een speciale

kozen fragment is kapstok voor een prangend

van de vorig jaar overleden Lea Daan. Deze

bijdrage aan deze Duitse bewegingstheoreticus,

standpunt. Angstig voor het toenemende au-

danseres, choreografe en pedagoge introdu-

aansluitend op een colloquium rond de man en

tisme in de dans vraagt Derksen zich af of we

ceerde en verbreidde de theorie van Laban in

zijn belang. Voor Etcetera een gelegenheid om

niet opnieuw, misschien wel met Laban, onze

Vlaanderen. De historische reconstructie van

Laban en zijn gedachtengoed te belichten in de

relatie met de ruimte moeten herzien.

haar bewogen loopbaan is tegelijk ook een

context van de hedendaagse podiumkunsten.

Filosoof Adri De Brabandere schetst hoe het

portret van een bewogen tijdperk.

Dansers van de dansschool en de dansgroep van Lea Daan / Wiliy Beunis
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Manifest

Manifest is een rubriek voor klassieke teksten
of voor teksten die dat kunnen worden.
Hoewel ze soms verzeild zijn geraakt in de vergeetputten
van het geheugen, zijn het ijkpunten
in de geschiedenis van de podiumkunsten.
i
In Manifest kunnen ze zich nu opnieuw manifesteren,
opdat we onze relaties ermee zouden kunnen bezien, herzien

Trekt de danswereld zich terug in zalige onwetendheid?
Paul Derksen beziet onze relaties met de ruimte als omgeving,
herziet onze relatie met Laban

Rudolf von Laban (1879-1958): danser, cho-

Correspondentie

kultur heeft gerecupereerd. De nazi-ideologie

reograaf, pedagoog, danstheoreticus, een van

Als danspedagoog heeft Laban daarente-

verbond waardeoordelen aan de oorsprong

de sleutelfiguren van de expressionistische

gen onmiskenbaar sporen nagelaten. De door

en locatie van het lichaam. 'Mens sana in cor-

dans. Tijdgenoot van velen: Steiner en Felden-

hem ontwikkelde methoden om v o r m en ver-

pore sano', een gezonde geest in een gezond

krais; Stramm, Van Ostaijen en andere dadaï-

loop van een beweging en het gebruik van tijd

lichaam. En een Duits lichaam is natuurlijk

sten en nihilisten; Schlemmer, constructivis-

en gewicht daarin te analyseren - Labannota-

'gezonder' dan o m het even welk ander.

tische en futuristische kunstenaars en ont-

tie en effortnotatie - worden nog steeds toe-

werpers; dansexpressionisten als Wigman en

gepast in de specialistische gebieden van de

9-punts equilibristisch kristal

Jooss; les Ballets Russes, de Russische dans-

dans, arbeid en sport. Laban en consorten

Wat moeten we vandaag dan met een

constructivisten, Balanchine; de zwart-wit fil-

hebben zich ingezet om de dans(expressie)

door de tijd achterhaalde utopist? Wonderlijk

mers Pabst, Murnau, Sternberg, Von Stro-

over de hele samenleving te verspreiden. Dans-

genoeg is het William Forsythe geweest die La-

heim; Brecht en WeiU; Picasso, Braque, Ernst,

expressie, danseducatie

gemeenschaps-

bans vormonderzoek weer in de schijnwerpers

Picabia, De Chirico; Riefenstahl en Hitier. Tijd-

dans hebben onderhand in meerdere landen

plaatste. Ontdaan van de expressionistische

genoot ook van opwindende en gruwelijke

vaste voet aan de grond gekregen.

gebeurtenissen: van het

fin-de-siècle

en

connotaties blijken diens systemen uiterst ge-

via de

In de Körperkultur waar Laban deel van

schikt voor het creëren, memoreren en analy-

Weimar-republiek en de roaring hventies naar

uitmaakte ondervonden klassieke idealen, har-

seren van beweging. Laban modelleerde een

de wederopbouw. Telg van een gegoed Hon-

monie en lichamelijkheid een

denkbeeldige geometrische twaalfhoek (ico-

gaars geslacht.

waardering. Zijn opvattingen over expressie

saëder) rondom het lichaam. De ledematen

in beweging ontleende Laban aan Delsartes'

kunnen binnen deze 'begrenzing' (de kine-

ban temidden van deze tijden! Hoe onbarm-

(1811-1871) Wet van Correspondentie: 'uiter-

sfeer)

hartig de historie: het was Laban die zijn

lijk waarneembare' houdingen en bewegingen

Forsythes 'nine-point' is een vergelijkbare me-

handtekening zette onder de bewégingskoren

zouden de manifestatie zijn van 'innerlijke

thode, met dien verstande dat de danser zich

voor Hitiers Olympiade, Berlijn 1936.

processen' (een gemoedstoestand, een karak-

een kubus om zijn lichaam voorstelt in plaats

Hoe opmerkelijk verlicht is de utopist La-

hernieuwde

trajecten

beschrijven:

'trace-forms'.

Labans choreografieën hebben niet de-

tertrek). Uiterst systematisch inventariseerde

van een twaalfhoek. Ieder vlak kent negen

zelfde impact gehad als zijn gedachtengoed.

Laban bewegingen en hun corresponderende

punten: de vier hoeken, de middelpunten van

Afgezien van de Olympische Spelen zal hij

emoties in een 'solfège van de ziel'.

de zijden en een centraal punt. Beweging ontvandaag

staat simpelweg doordat de danser met een li-

dacht worden om zijn choreografische en

benauwd aan. Het geloof in een strikte schei-

chaamsdeel punten traceert. De methode om-

dansante prestaties. Begiftigd met fonkelende,

ding van een uiterlijke vorm en een innerlijk

vat - naast de in ballet gecodificeerde bewe-

betoverend blauwe ogen was hij als persoon

leven is overigens filosofisch ontmaskerd: hoe

gingen - een enorm potentieel aan andere

charismatischer - een aantal nog levende da-

kan het stoffelijke immers met het onstoffelij-

bewegingen en posities.

waarschijnlijk niet, of slechts incidenteel, her-

Dergelijk systeemdenken doet

mes zal hem zo gedenken: als beschermheilige

ke interageren als ze van principieel andere

Zijn vormsysteem mag dan wel nog bruik-

van de gemeenschapsdans in de vleselijke zin

aard zijn? Bovendien is het gedachtengoed

baar zijn, de ruimtelijke referentiekaders die

van het woord.

van Laban bezoedeld sinds Hitier de Körper-

Laban koos voor het beschrijven van de ruim-
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te komen nu des te antieker over. Definieert

Space: The Final Frontier

de unieke drager van één universele emotie.

hij immers niet de ruimte rondom (het cen-

Niet alleen Labans ruimtemetafoor en har-

Immers: zelf fervent liefhebber van de ab-

trum van) de danser zoals ooit de zon en an-

moniedenken hebben plaats moeten ruimen

stracte dans, roep ik luid: lang leve de steelse

dere planeten geacht werden om de aarde,

voor andere opvattingen, ook de notie van

humor, lang leve de meerduidigheid van het

centrum van het universum, te draaien? Het

collectiviteit is vandaag niet meer op eenzelfde

bewegen, de afstandelijk-ironiserende com-

ruimtebegrip van Cunningham en andere

manier te begrijpen. Meer nog, nadat het af-

mentaren, de ambivalentie van gevoelens. Lang

postmodernen gelijkt meer op ons huidige

gelopen decennium de idealistische collectie-

leve het understatement.

beeld van de kosmos: in principe kan ieder

ve bouwwerken van de jaren zestig en zeventig

En toch, en toch. Labans geloof in de

punt ruimtelijk centrum'zijn. De door Laban

heeft afgebroken, lijkt een tijdperk van hyper-

waarachtigheid en collectiviteit van emoties

beoogde eenheid is bovendien door dadaïsten

individualisme aangebroken. Een voortschrij-

mag dan door de tijd achterhaald zijn, is ieder

en postmodernisten bruusk verstoord door

dende versplintering die nu ook de premissen

onbevangen exposeren en delen van gevoe-

schijnbaar willekeurige rangschikkingen

van onze identiteit lijkt te willen raken.

lens daarmee ook bij voorbaat verdacht? Het

te

maken, en daarin expliciet het toeval als (me-

N u technologische ontwikkelingen medi-

zou dwaas zijn te veronderstellen dat het ge-

de) vormgevende factor binnen te halen: spon-

sche transplantaties en grafische manipulaties

voelsleven (voorgoed) op het plan van het in-

tane, willekeurige verandering.

mogelijk hebben gemaakt, klinkt scherper

dividuele geplaatst zou zijn: de hele notie van

Labans streven naar harmonie vloeide

dan ooit de vraag hoe we dan nog onze iden-

'cultuur' draait toch immers o m uitvinden,

voort uit een wereldopvatting die equilibrium

titeit kunnen ontlenen aan ons lichaam, het

herontdekken,

als ultiem doel stelt. Instabiele bewegingen

zachte vlees, de botten en organen? Hierdoor

verrassen? Gangs en subculturen drijven op

moeten Laban ondenkbaar zijn voorgekomen

gefascineerd stellen met name beeldende kun-

codes; het Internet vormt nu juist een me-

(i): 'De architectuur van de droom kan de

stenaars het (biologische) lichaam en zijn ma-

dium waarmee personen ver van elkaar hun

wetten van het evenwicht negeren, net zoals

nipuleerbaarheid ter discussie. Iemand als For-

fascinaties en intimiteiten kunnen delen. Voor

droombewegingen dat kunnen. En toch: al-

sythe verplaatst zijn interesse steeds radicaler

oningewijden in abracadabra: lang leve het

tijd zal een fundamenteel evenwichtsgevoel

naar de dansers zelf. Samen met een groeiend

netwerk van globaal individualisme!

vormgeven,

uitwisselen

en

ons eigen blijven, zelfs in de meest fantasti-

aantal choreografen bestudeert hij met belang-

We kunnen denkbeeldig kilometer na ki-

sche afwijkingen van de werkelijkheid.' (Cho-

stelling de anatomie, fysiologie en de zintuig-

lometer afleggen. Gehuld in mijn kunststof

reutiks, p.5)

lijkheid van dansers (2). Het vormonderzoek

oranje Yamaha-jack (als ik meer gefortuneerd

van de highbrow abstracte dans lijkt daarmee

was: een WLT-setje natuurlijk) nestel ik me

zijn dansers met passie de instabiliteiten in

een verloving aangegaan met de 'movement re-

voor de beeldbuis, gereed voor een interstel-

een beweging opzoeken, die punten waar al-

search' die vooralsnog vooral in de onderstroom

lactische ruimtereis met Buck Rogers of een

ternatieven zich (wel moeten) aandienen. Hij

opereerde (3). Het resulteert in voorstellingen

pre-galactisch Kraftwerk-retrospectief. Digi-

benadert in principe ieder punt in het li-

die een immens genot zijn. Even deelgenoot

tale animatietechnieken stellen ons in staat

chaam als ruimtelijk oriëntatiepunt van een

te kunnen zijn van ragfijn precieze bewegers!

dansen te verzinnen voorbij de grenzen van

beweging, verschuift oriëntatievlakken zodat

Hoe delicaat de composities op de vierkante

het menselijk mogelijke - zou ex-Forsythe

de ruimte, zowel voor de danser als voor de

millimeter. Hoe rijk aan contrasten.

danseres en choreografe Amanda Miller (nog

Een goede dertig jaar later laat Forsythe

sensitieve toeschouwer, voortdurend transformeert.
24

Mijn tijdgenoten zullen dit rijkgescha-

op het voorbije Klapstuk 95 te zien) niet liever

keerd bewegen hopelijk niet interpreteren als

optreden in een zwaartekrachtsimulator, zoE T C E T E R A XIV I 55

Drachentöterei - Kammertanzbühne Rudolf von Laban
(ca. 1 9 2 4 ) / G . Riebicke

dat haar Net-surfende dansnomaden ook wer-

discours of haar onderwerp - samenleven en

we constatering verwelkomen? Of moet ik -

kelijk hun begrenzingen kunnen ontvlieden?

samenleving? Is de zogenaamde individuali-

desnoods onterecht - vrezen dat de geschie-

Tussen de virtuele ruimtereizen zouden

sering een volgende stap in de 'bevrijding van

denis zich herhaalt? Hoe huiverig we ook mo-

we bijna vergeten dat een mens zich ook fy-

de burger' of een intellectueel rookgordijn

gen zijn voor dogmatiek en classificeerdrang,

siek kan verplaatsen. De beeldend kunstenaar

voor het feit dat bepaalde kwesties feitelijk

kunnen we de vinger leggen op de formules

Joep van Nieuwenhuizen bouwde recent een

nooit opgelost zijn?

die ten grondslag (kunnen) liggen aan totalitaire systemen?

royale kampeerwagen met aanhang in Star

Terwijl differentiatie gepredikt wordt - on-

Trek-stijl. Groot was de verbazing toen bleek

getwijfeld als theoretische voedingsbodem voor

Kunnen we, tussen alle geluiden over het

dat hij niet met het produkt van zijn fantasie

het verkondigd individualisme - worden we

lichaam, in ieder geval één kritische kantteke-

genoegen nam maar hem daadwerkelijk wou

herhaaldelijk geconfronteerd met de manifes-

ning over het moreel waarderen van menselij-

gebruiken - om er de Verenigde Staten mee te

taties en consequenties van deze verscheiden-

ke lichamelijkheid ontwaren? Kan een kun-

doorkruisen!

heid. Of juist: het ontbreken van emancipatie.

stenaar eigenlijk wel de vinger leggen op wat
met ons zal (kunnen) gebeuren?

Hoe kan een individu zich verhouden tot

Want zijn het verkondigde individualisme, de

een 'werkelijke' omgeving: een ander, de 'sa-

raciale, seksuele en ideologische differentiatie,

menleving? Hoe beïnvloedt de omgeving je

het insluitende geen toverwoorden in een tot

het typische 'Tanztheater' individuen en groe-

eigen leven? Ikzelf ben geboren en getogen in

actueel uitgeroepen discours om te verhullen

pen liet zien hebben, wat mij betreft, onder-

een - letterlijk en figuurlijk - geruisloos ge-

dat de emancipatie op een bepaald punt is halt

tussen hun zeggingskracht verloren. Impro-

hucht. Zou het leven in het centrum van een

gehouden of in een impasse geraakt? Harde

visaties dienen zich momenteel als geschikter
plek om personen te laten onderhandelen, waar

De vertrouwde stijlmiddelen

waarmee

'wereld'stad, grotesk maar altijd van geluid

feiten: het versplinteren en verenigen van lan-

vervuld, mijn zenuwstelsel systematisch ver-

den en groeperingen (geen historisch novicum,

individuen temidden van een veranderlijke

anderen en de zintuigen verdoven?

maar daarom niet minder confronterend),

omgeving persoonlijke overwegingen en keu-

oorlog (eveneens van alle tijden), (wederom)

zen kunnen maken, kunnen ingrijpen en daar

Wat is er nu feitelijk veranderd?

verbroken illusie van vreedzaam samenleven,

expliciet de .consequenties van aanvaarden.

De Berlijner Potzdammerplatz, hart van

(wederom) ideologische tweespalt.

Het onderzoek waarmee Forsythe en de

de stad die zo graag weer het kloppend hart

Deze tijd vertoont een aantal uiterlijke

zijnen bestaande vormen en structuren afbra-

van Duitsland wil worden, wordt momenteel

kenmerken van het interbellum dat Hitiers

ken, heeft een schat aan principes en fenome-

verbouwd - genannexeerd - door een aantal

pad plaveide: een economisch zorgwekkende

nen overgeleverd. Het is wellicht deze - 'onbe-

multinationals. De manier waarop de bevol-

situatie, een quasi-belangstellend

laden' - differentiatie van vormen die het ka-

king op de hoogte wordt gesteld beangstigt

van het exotische, een hervonden belangstel-

der heeft geschept, en zo de weg geplaveid

me: dogmatische showcases in plaats van dis-

ling voor het lichaam én spiritualisme, het

voor de viering van het individu. De sensitivi-

cussies over het vormgeven van de openbare

uitsluiten van nieuwe landgenoten, morele

teit, anatomie en verbeelding van individuele

ruimte - omgevingen voor mensenlijk han-

réveils, reactionaire tendensen en een toe-

dansers kunnen daarbinnen goed gedijen.

delen - hetgeen een aantal architecten overi-

nemende overheidsregulatie - die ook in de

Maar hoe wonderlijk ook, in deze roerige tij-

gens gepassioneerd doet. Kan echter een zelf-

kunsten voelbaar wordt. Mag ik nu, gezegend

den te constateren dat de abstracte dans zich

standig, nietig burger hier nog tegen optre-

immers met een postmodern relativerende le-

in een schulp verschuilt. Forsythe, Miller, Sa-

den? Wat is er nu feitelijk veranderd: het

vensinstelling, ironisch glimlachend deze slu-

buro Teshigawara, Harijono Roebana & An-
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insluiten
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drea Leine (nog op De Beweeging 96 te gast),

Optredens op de straat voor een openlijk kri-

A n o u k Van Dijk, Paul Selwyn Norton (De Be-

tisch publiek zijn zo oud als het theater. Er

1. Na de oorlog verzette de Russische bewegings-

weeging 96), onderling verscheiden

heerst een tendens o m de setting van het

theoreticus Nikoiai Bernstein zich fel tegen de

mate-

Voetnoten

riaalonderzoekers, verwant wat betreft hun

theater als museaal te beschouwen. Een aantal

de idee van homeostase (evenwicht in een pro-

bronnen: het zoeken naar verandering en

performancemakers beziet nu, opnieuw, waar

ces). Volgens die opvatting ontstaat iedere actie

transformatie, het versplinteren van bewe-

en voor wie ze willen optreden, in welke con-

in reactie op iets externs. Levende wezens zou-

ging, het samenspel van v o r m , zwaarte, lucht

dities hun werk kan worden geapprecieerd.

den dan gedoemd zijn enkel te reageren op de

en verbeelding, het ver-beelden van visioe-

Katie Duck, beslagen in de dansimprovisatie,

omgeving, overgeleverd aan de grillen van de

nen. Allen verfijnen zij steeds intenser en pre-

sleurt bijvoorbeeld haar troupe voor een gag

natuur - een stellingname die Bernstein een ver-

ciezer de dans. De concentratie van de dan-

een oude silo of de kroeg in. Theatergroep

banning door de Sovjet-overheden opleverde. Na

sers en de subtiliteit van hun bewegen is zo

Hollandia heeft de Bijzondere Plek bijna tot

zijn verbanning werkte Bernstein nauw samen

scherp dat de oningewijde toeschouwer bui-

zijn handelsmerk verheven. De componist

met een groep m a t h e m a t i c i die zelfstandige

ten schot blijft, overladen door informatie die

Horst Rickels tovert een oude steenfabriek o m

'eenheden' in een gelaagd systeem modelleer-

hij of zij niet kan 'lezen', en bij de ingewijden

tot blaasinstrument, en componist en thea-

den. In het Westen heeft dit soort onderzoek, via

een verzadiging optreedt - een beeldinflatie,

termaker Dick Raaijmakers leeft op in forten

de n i e t - e q u i l i b r i u m t h e r m o d y n a m i c a , uiteindelijk

met als resultaat dat de beeldtrip strikt privé

en fabrieken, ruïnes van onze beschaving.

een vervolg gekregen in niet-lineaire dynamica

blijft. De dansers zijn als het ware gevangen in

We kunnen ook draden oppakken waar

(in de volksmond de 'chaos-theorieën'), synerge-

hun eigen kinesfeer, verzwolgen in processen.

die ooit zijn losgelaten. Forsythes structuur-

tica en theorieën van zelf-organisatie. Toen in de

De ruimte is geïmplodeerd.

denken is in belangrijke mate gevoed door de

jaren tachtig de chaos-theorie en vogue was ko-

(taal) filosofie en natuurwetenschappen. Die

ketteerden diverse dansmakers en andere

De ruimte als omgeving

leverden hem methodes o m bewegingen te

kunstenaars met dit nieuwe wereldbeeld

Bij Forsythe, Teshigawara en Van Dijk neigt

genereren en om composities voor meerdere

('onvoorspelbaarheid', complexe fenomenen

het lichaam naar een staat van onthechting,

dansers te maken. De systeemtheorie en de

uit simpele principes, alternatieve t r a j e c t e n en

Miller laat haar dansers voortdurend ont-

natuurwetenschappen bieden kaders waar-

strategieën en toevalsprocessen).

snappen aan hun actuele locatie, en bij Roe-

binnen vragen over differentiatie, verande-

bana 8c Leine en Norton zijn de dansers druk in

ring, de aard van veranderingen, interactie en

2. Een o n t w i k k e l i n g 'van buiten naar binnen' die

de weer met hun gewaarwordingen, zo intiem

controle specifiek te lijf gegaan kunnen wor-

vergeleken kan worden met de historische ont-

en individueel dat de ruimte als omgeving in

den. Met name theorieën van zelf-organisatie

w i k k e l i n g van de 'movement research': van de

het gedrang komt. Wat zij gemeen hebben is

kunnen een situatie vormgeven waarin indi-

vorm naar de zwaarte (mechanica) naar de bot-

dat bij hen allen de dansers als onbetrokkenen

viduen zich een plaats kunnen bevechten in

ten (anatomie) en ademhaling (fysiologie) naar

ten opzichte van hun omgeving verschijnen.

een veranderlijke omgeving. Niet toevallig

de werking en kwaliteiten van organen, spieren

De actuele locatie wordt dan min of meer

speelt een deel van de theorievorming in de

en weefsels (meer fysiologie).

inwisselbaar, ondergeschikt aan de persoon-

zogeheten ecologische psychologie zich in

lijke gewaarwording en de imaginaire ruimte.

deze velden af.

3. Een aantal van Labans tijdgenoten heeft

Is 'ruimte' dan kennelijk niet per definitie een

En Laban? De geschiedenis kan wreed

omgeving of een locatie waartoe deze heden-

zijn voor pioniers van weleer. Labans ideolo-

daagse dansmakers zich willen bekennen?

gie is besmeurd geraakt, door toedoen v a n

methodes van buiten het theater zoals t ' a i chi,

watching

zijn tijdgenoten nog wel. Maar met de tijd

yoga, aikido en wetenschappelijk en therapeu-

Meg Stuart legde in No one is

explicieter en diepgravender dan Laban anatomisch onderzoek gepleegd. Onder meer dankzij

haarscherp de vinger op dit autisme. De gehe-

kunnen tegelijk ook de oorspronkelijke bete-

tisch onderzoek (Alexander, Feldenkrais, 'deve-

le voorstelling was een weigering o m te bewe-

kenissen verdwijnen, zodat we een begrip of

lopmental movement') heeft de zogeheten

gen, haast een weigering om te bestaan.

De

persoon kunnen waarderen alsof het een eer-

'movement research' zich o n t w i k k e l d : release-

dansers toonden en plein publique 'schijnbe-

ste kennismaking betreft. Ontdaan van de ge-

technieken, contact-improvisatie, body mind

wegingen': iets wat emotioneel had kunnen

boden vormt Labans 'solfège' bruikbaar basis-

centering. Anatomie, fysiologie, mechanica en

zijn, wat intiem had kunnen zijn, wat fysiek

materiaal voor het vormgeven van beweging

verbeelding vormen een essentieel v e r t r e k p u n t

had kunnen zijn. Schijn-intimiteit, schijn-li-

en ruimte. Laban zelf laat in zijn geschriften

in deze lijn van studie in de dans. Enkele chore-

chamelijkheid,

schijn-ver-

de omgeving, voor zover die buiten de kine-

ografen: Steve Paxton, Meg Stuart, Donald
Flemmming, Gonnie Heggen, David Zambrano.

schijn-emoties,

beelding. Onmacht of onwil? Trekt de dans-

sfeer valt, buiten beschouwing. Toch moet hij

wereld zich terug in zalige onwetendheid? Of

erover hebben gefilosofeerd, getuige daarvan

worden we onderworpen aan een test voor de

het volgende fragment uit Choreutiks.

zintuigen, een waarnemen voorafgaand aan

het complexe werk dat de hedendaagse dans

een betekenis die pas over enige tijd te-

voortbrengt, bewijst de betrekkelijke eenvoud

voorschijn komt?
De diagnose van Meg Stuart mag dan al

Binnen

van Labans principes haar waarde: hun simplificaties werken verhelderend.

raak zijn, ze biedt geen alternatief. Waar kunnen wij, laat-twintigste eeuwers, dan wel her-

Paul D e r k s e n

bronnen o m de ruimte (opnieuw) op te eisen?
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Lege ruimte bestaat niet, integendeel, ruimte is een overvloed van gelijktijdige bewegingen. De
illusie van lege ruimte komt voort uit de idee dat waarnemen plaatsvindt door middel van een
opeenvolging van momentopnames. Wat de geest waarneemt is echter meer dan een geïsoleerd
detail: het is een tijdelijke stilstand van het hele universum. Zó een momentaan inzicht is altijd
een concentratie van de oneindige fase van de grootse, universele stroom.
Vormen zijn nauw verbonden met beweging. Elke beweging heeft haar vorm, en vormen worden
tegelijk mét en door beweging geschapen. De illusie van stilstaande beelden creëert een artificiële
scheiding van ruimte en beweging. Vanuit een dergelijk standpunt bezien komt ruimte voor als
een leegte waarin voorwerpen staan en - af en toe - bewegen.
De conceptie van ruimte als een localiteit waarin veranderingen plaatsvinden kan hier te hulp
schieten. We moeten echter de localiteit niet simpelweg beschouwen als een leeg vertrek, noch
moeten we beweging slechts beschouwen als een toevallige gebeurtenis, aangezien beweging een
voortdurende stroom is binnen de localiteit zelf - het fundamentele aspect van ruimte.
In het verleden hebben we al te koppig vasgehouden aan een statische conceptie van onze
omgeving, en dientengevolge aan een misvatting van het leven in het algemeen en van ons eigen
leven in het bijzonder. Vandaag de dag zijn we wellicht te zeer gewend aan het begrijpen van voorwerpen als zelfstandige entiteiten, in gestabiliseerde posities naast elkaar staand in een lege ruimte. Van buiten gezien mag dat als zodanig verschijnen, maar in werkelijkheid vinden voortdurend
uitwisseling en beweging plaats. Geen enkel moment bereiken ze een absolute stilstand, want de

•

^

1 - ,

materie is zelf opgebouwd uit vibraties. We spreken slechts van beweging wanneer we deze zien als
een ononderbroken stroom. Extreem langzame, zwakke of verstrooide bewegingen doen ons vermoeden dat voorwerpen in een toestand van rust en immobiliteit verkeren. Deze impressie van
rust is een illusie. Wat we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen, vooral met onze fundamentele zintuigen van de tast... blijft onwerkelijk, en het bestaan ervan wordt ontkend totdat
intuïtie of onderzoek de unieke en universele rol van beweging als zichtbaar aspect van ruimte
ontdekt.
Beweging is, zo bezien, levende architectuur - levend zowel in de zin van veranderende plaatsing
als van veranderende cohesie. Deze architectuur wordt geschapen door menselijke bewegingen en
wordt gebouwd uit trajecten die vormen in de ruimte aftekenen, en deze kunnen we traceer-vormen noemen.
R u d o l f v o n L a b a n , f r a g m e n t e n u i t de i n l e i d i n g v a n C h o r e u t i k s ( p . 3 - 5 ) , v r i j v e r t a a l d d o o r P a u l D e r k s e n .
Kooroefeningen van de Labanscholen van
Hamburgen Berlijn (ca. 1930)
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T o o n l a d d e r s van de b e w e g i n g

Dans en organisatie van de ruimte,
dans en ruimtebeleving;
ze zijn niet los te koppelen van elkaar.
Doorheen de tijd
veranderden de filosofische opvattingen
en de ervaring van de ruimte.

Adri De Brabandere
beschouwt

de modernistische ruimteleer van fi^ahan
vanuit historisch-filosofisch perspectief.

In het aforisme waarin de dood van G o d

centrale de periferische afleidingen kunnen

wordt verkondigd laat Nietzsche de dwaas de

worden onderscheiden, drielingen, vijfringen

volgende hallucinante woorden

enz.

uitroepen:

'Wie gaf ons de spons o m heel de horizon uit

Schönberg

te wissen? Wat deden wij toen wij deze aarde
van haar zon losketenden? Waarheen beweegt

in volgens de drie dimensies. De drie vlakken

Laban beschouwde de scala's als toonladders van de beweging. Hij vergeleek daarbij

zij zich nu? Waarheen bewegen wij ons? Weg

waarin bewogen wordt bakent hij duidelijk af.

van alle zonnen? Vallen wij niet voortdurend?

Ze hebben de v o r m van rechthoeken. Op een

graag zijn theoretisch werk met het atonale

E n terugwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar

uiterst precieze en geometrische manier con-

systeem van Schönberg. In de atonale muziek

alle zijden? Bestaat er nog een boven en een

strueert Laban de kinesfeer als een icosaëder

worden de tonen niet meer op een grondtoon

onder? Dwalen wij niet als door een oneindig

(een ruimtelichaam met twintig gelijke vlak-

betrokken, maar op elkaar, zonder hiërarchie.

niets?' In dit aforisme verbindt Nietzsche de

ken) door de twaalf punten van de drie recht-

Schönberg gaat in deze ongebonden atonali-

dood van G o d met het verlies van een oriën-

hoeken, die haaks op elkaar staan, met elkaar

teit opnieuw ordening brengen, niet langer

tatie-ruimte, met het verlies van een omvat-

te verbinden. Het aanduiden v a n de twaalf

hiërarchisch of op een centrum gericht, maar

tend en houvast gevend perspectief. Nietzsches

punten, of liever van de wegen van punt tot

door specifieke volgorden of reeksen in te voe-

duizelingwekkende visie is ons vertrouwder

punt - want het gaat om de beweging in de

ren. De overeenkomsten tussen Labans ruim-

geworden dan het modernistisch en eendui-

ruimte, niet om posities in de ruimte - kan

teleer en de dodecafonie zijn treffend. Laban

dig perspectief dat de Hongaarse danspeda-

theoretisch in iets minder dan twintig mil-

keerde zich af van het klassiek ballet, onder

goog en -theoreticus Rudolf von Laban (1879-

joen volgorden. En nog eens evenveel keer in

meer omdat volgens hem de klassiek posities

1958) wil bieden. Is het daarom dat Labans

omgekeerde richting.

slechts een beperkt gebruik van de ruimte

ruimteleer nog zelden wordt toegepast in de

Laban heeft gezocht naar een logica van

maken, met een voorkeur voor bepaalde vlak-

hedendaagse dans? Ontegensprekelijk is de ver-

de ruimtelijke beweging waardoor hij tot een

ken. Het gebruik en de indeling van de ruimte

anderde filosofische context een verklaring

beperkt aantal volgens hem natuurlijke reek-

diende opnieuw vrijgemaakt te worden. Tege-

waarom Labans ruimteleer niet meer aanspreekt.

sen komt: de scala's (de A-scala's door de rech-

lijk voerde hij, zonder hiërarchisch verband,

Maar ook de eigentijdse ervaring van de ruim-

terhand aan te duiden, de B-scala's door de

reeksen van wegen in de ruimte in.

te is verschillend van die van Labans tijd.

linker). Hij analyseert daarvoor de wegen als

Adorno beschouwt Schönberg als een m o -

afleidingen van diametralen en kijkt naar de

dernist. Als iemand die de moderniteit vol-

Scala's

scherpte van de hoeken die twee wegen vor-

trekt, maar die tegelijk door de consequentie

De ruimteleer van Laban is vooral bekend

men (naargelang de scherpte gaat het dan o m

van de gekozen techniek tegenover de ne-

door de scala's. Als een architect deelt Laban

spitsen of voluten). Een vernuftig en sluitend

gatieve gevolgen van de modernisering van de

de ruimte die iemand inneemt (de kinesfeer)

systeem wordt zo opgebouwd waarin naast de

maatschappij een utopie van bevrijding op-
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roept. Het is niet moeilijk om Adorno's analyse

kennis aanspraak kan maken op algemene

op Laban toe te passen. Laban staat in de tradi-

geldigheid en objectiviteit.

een overzicht of tableau van classificaties volledig kunnen worden opgesomd. De klassieke
epistèmè is er een van de representatie, van de

tie van de Verlichting. Zijn verdediging van
een vrij gebruik van de ruimte, waarin iedere

Ruimte voor expressie

voorstelling. Zo verschijnt de barokmuziek

richting en elk vlak gelijkwaardig worden be-

Uiteraard is Laban niet tot zijn opvatting

als representatie van gevoelens, niet als een

handeld, loopt parallel met zijn pleidooi voor

van de ruimte gekomen door een studie van

subjectieve uiting, maar volgens bepaalde co-

'mondigheid' op het gebied van beweging. De

Kant. Toch kan geargumenteerd worden dat

des. Het tonale systeem biedt door een getem-

bewegingskoren voor amateurs kenden mas-

zijn benadering past in het door Kant sterk

perde stemming, waarbij elke toon als grond-

sale belangstelling. Zijn leer is een algemene

beïnvloede denkklimaat van de eerste helft

toon kan functioneren (wat nieuw is in de zeventiende eeuw), de mogelijkheid om een

bewegingspedagogie. Ze is niet bestemd om

van de 20ste eeuw. In het bijzonder is de in-

virtuositeit te verwerven. Laban heeft zijn theo-

vloed van de fenomenologie merkbaar. Voor

tableau van het muzikale materiaal op te stel-

rie zelfs trachten toe te passen, als een bewe-

Laban is de ruimte altijd in de eerste plaats

len. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in

gingseconomie, op fabrieksarbeid. De aspira-

een door de danser ervaren ruimte. Er is niet

Das wohltemperierte Klavier van J.S. Bach.

tie om een universele bewegingsleer uit te

eerst een voorafgegeven ruimte waar de dan-

In de moderne epistèmè daarentegen komt

werken, toetsbaar door iedereen, kenmerkt hem

ser vervolgens zou kunnen instappen, maai-

als een typische modernist.

'kennis neer op het begrijpen van de ont-

de ruimte wordt bepaald samen met de bewe-

staansgeschiedenis of de organisatie van het

ging van de danser.

kennisobject. In deze epistèmè verschijnt de

Doorzichtige ruimte

Ook het feit dat Laban zijn ruimteleer

mens als subject. (Volgens Foucault wordt

Bij Laban is de aarde nog niet van de zon

voortdurend heeft trachten te liëren aan zijn

deze epistèmè dan ook ingeleid door Kant.)

losgeketend. De ruimte wordt nog ongehin-

expressieleer moet gezien worden in de tijds-

De muziek wordt hier wél uitdrukking van de

derd door het zonlicht verlicht. De opvatting

geest Van de fenomenologie. Voor Laban heeft

subjectieve gevoelens. Beethoven wordt, zoals

van een transparante' en homogene ruimte

de ruimte een directe betekenis. 'Vóór' heeft

Roland Barthes beweert, de eerste componist

gaat terug tot de zeventiende eeuw. Eeuwen

met een ontwikkeling. Het tonale systeem

voordien kende de ruimte duistere en sacrale

komt in deze epistèmè, waar de classificaties

oorden, waren er grenzen, breuklijnen en hia-

van de vorige periode niet meer gelden, onder

ten, lagen reële en imaginaire plaatsen in el-

druk te staan.

kaars nabijheid. Door de scheiding tussen het

Classificatie versus dynamische
organisatie

materiële en het geestelijke, zoals die door
Descartes was geconcipieerd, werd de ruimte
doorzichtig en kon zij worden vastgelegd in

Misschien is het toepassen van een begrip

coördinaten. De mechanische ruimte werd

als epistèmè op domeinen waarvoor het niet

het domein van de experimentele wetenschap-

is bedoeld te speculatief. Toch kan de epi-

pen. De ontgeestelijking van de ruimte bete-

stèmè van de representatie een licht werpen

kende echter niet dat het centrale en autono-

op de techniek van het uitdraaien van benen

me subject, dat evenzeer door Descartes was

andere expressiemogelijkheden dan 'achter'.

geconstitueerd, opnieuw werd weggedrongen.

Spitsen impliceren een andere spanning dan

dit gezien als een optimalisering van het beeld

De ruimte werd steeds beschouwd vanuit een

voluten. In de A-scala's wordt de beweging

van de danser. Dit en delwrs is als het open-

centrale positie van het subject.

en voeten in het klassiek ballet. Meestal wordt

voornamelijk afgeleid van de diametralen die

vouwen van planten, insekten en vlinders in

Labans quasi geometrische benadering,

voorwaarts stijgen en achterwaarts dalen, zo-

de tableaus van 17de- en i8de-eeuwse publi-

met zijn ruimtelijke definities aan de hand

dat deze scala's volgens Laban zacht en inge-

katies over natuurlijke historie. Het vergroot

van dimensies en diametralen, draagt onmis-

togen zijn, 'zoals het ontvangende gebaar van

de zichtbaarheid, en volgens de klassieke epi-

kenbaar een cartesiaans stempel. Toch lijkt

de bedelaar of het aanroepen van de goden'.

stèmè dus de kenbaarheid. De classificatie van

Laban niet geheel het absolute en objectieve

De B-scala's, waar de diametralen die achter-

de vijf posities valt uiteraard ook binnen dit

cartesiaanse ruimtebegrip te delen. Ook lijkt

waarts stijgen dominant zijn, zijn daarente-

epistèmè.

hij de centrale positie van het subject te radi-

gen volgens Laban hard en agressief.

caliseren. De ruimte wordt door Laban im-

Laban kan daarentegen gemakkelijk als
een exponent van de moderne epistèmè wor-

mers strikt vanuit de danser gedacht en niet

Representatie versus subject

den gezien. De ruimte wordt dynamisch geor-

vanuit een objectieve toeschouwer. Waar komt

Er zijn aanzetten geweest om de muziek-

ganiseerd vanuit de danser.-Het subject heeft

dat andere pespectief vandaan? Het roept de

geschiedenis te interpreteren met behulp van

bij hem een centrale plaats. In zekere zin zou

gelijkaardige omkering op die Kant op het

Michel Foucaults epistèmè-begrip. Een ge-

kunnen worden beweerd dat pas in de moderne epistèmè de diepte van de ruimte on-

einde van de 18de eeuw in het denken heeft

lijkaardig onderzoek van de dans zou wel eens

bewerkstelligd. Ruimte is, net als tijd, een vorm

interessante inzichten kunnen opleveren. Een

derkend kon worden. In de klassieke epistèmè

die voorafgaand aan elke waarneming in het

epistèmè, een veld van mogelijkheidsvoor-

werden weliswaar, zoals Noverre beschreef,

subject aanwezig is en die elke zintuiglijke

waarden van kennis, werkt zoals de kantiaan-

kunstgrepen uit het perspectieftekenen toege-

ervaring structureert. Wij kunnen ons niets

se vormen en categorieën^ Ze verschilt echter

past om een dieptewerking te verkrijgen,

voorstellen tenzij in tijd en ruimte - wat vol-

van periode tot periode. In de klassieke epi-

maar dit wijst er eerder op dat vanuit een plat

gens Kant niet impliceert dat de werkelijkheid

stèmè (tussen ca. 1650 en 1800) krijgt kennis

vlak werd gedacht. De categorie van de repre-

op zich wordt gekenmerkt door tijd en ruim-

de vorm van een meestal visuele voorstelling

sentatie leidde er toe dat het ldassieke ballet

te. Dat kennis vanuit het subject gestructu-

waarin punten van gelijkenis en verschil kun-

van de zeventiende en achttiende eeuw als een

reerd wordt, belet volgens Kant niet dat onze

nen onderscheiden worden en in principe in

schilderij, dus plat, werd gezien. De blik hield
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halt aan de oppervlakten van de dingen. Pas

moderniteit, is verdwenen. Niet dat er geen

in de moderne epistèmè kon de dans werke-

diepte meer is, maar door een vermenigvuldi-

worden bij de val- en rolbewegingen die in

lijk ruimtelijk begrepen worden. De moderne

ging van perspectieven heeft ze een andere

hedendaagse choreografieën veelvuldig terug

epistèmè zou dan in het ballet niet zozeer

werking. Zo'n vermenigvuldiging van per-

te vinden zijn. In Toccata van De Keersmaeker

worden ingeleid door Noverre, die weliswaar

spectieven is in vele choreografieën vandaag

wordt die desoriëntatie uitdrukkelijk zicht-

het verhaal en de handeling beldemtoonde,

te merken. Anne Teresa De Keersmaeker geeft

baar gemaakt door het hellend scènevlak. Dat

maar eerder bijvoorbeeld - maar dit vergt

in een interview in dit tijdschrift (november

de dansers na een moment van controlever-

diepgaander onderzoek - door Carlo Blasis

1992) aan dat zij in haar recentste produkties

lies en een vallende rol weer omhoog veren

die de attitudes ruimtelijk kon denken. (De

werkt aan een herdefiniëring van de scenische

betekent geen overwinning van een overheer-

moderne dans in zijn gebruikelijke betekenis

ruimte omwille van een multifocus, omwille

send perspectief. Enkele ogenblikken later

vangt uiteraard bijna een eeuw later aan.)

van een verdeeldheid van concentratie.

wankelen ze al opnieuw, in een spel van wisse-

Moduleerbare ruimte

Van desoriëntatie

kan ook

gesproken

Door een eenduidige richting te vermij-

lende krachten. Toeval of niet, Toccata lijkt

den wordt ook het zicht op de organisatie of

eveneens het platte vlak in plaats van de diep-

Volgens Foucault is de moderne epistèmè

ontwikkeling van de diepte ontnomen. Ter-

te te willen benadrukken. Niet alleen door het

waarin het menselijk subject verscheen echter

wijl de danser in de 17de en 18de eeuw in de

hellende dansvlak - alsof het helemaal recht

voorbij. Overal ziet hij tekenen dat het sub-

ruimte werd 'geplaatst', is er nu een opeensta-

wil staan om de dans als een tekening op de

ject-centrisme in ontbinding is. Hij meent

peling van dieptebeelden die door hun snel-

vloer te laten zien - maar ook door het ge-

zelfs een nieuwe affiniteit met de klassieke

heid en suggestie van gelijktijdigheid als een

bruik van een oplichtende achterwand waar-

epistèmè te kunnen ontwaren.

videoclip, dus als een 'oppervlakteverschijn-

tegen de dansers zich aftekenen. Op die ach-

Ondertussen is het epistèmè-begrip zelf

sel', worden ervaren. In beide gevallen is on-

terwand worden de beginmaten van Bachs

al ongeveer dertig jaar oud. Het gebruik ervan

zichtbaar hoe de ruimte zelf vanuit de bewe-

toccata's geprojecteerd. De dansende noten

is altijd al provocerend geweest en werd daar-

ging van de danser wordt georganiseerd. Om

van de partituur nodigen uit om de werkelij-

om bekritiseerd. Foucault heeft het niet ver-

ke dans als een schriftuur van vlakke figuren

der ontwikkeld maar heeft zijn onderzoek ge-

te lezen.

richt op de machtsstrategieën van de verschil-

Terugkeer naar Laban?

lende discours. Hij gaat daarmee terug op
intuïties van Nietzsche over het machtsspel

Op verschillende wijze laten Forsythe en

van interpretaties. Het denken in termen van

De Keersmaeker nieuwe ervaringen van de

vertogen, interpretaties, teksten, intertekstua-

ruimte zien. Bij beiden zijn er reminiscenties

liteit enz. is ondertussen actueel en modieus

aan Nietzsche: 'Vallen wij niet voortdurend?'

geworden. Het past bij de postmoderne erva-

'Dwalen wij niet'als door een oneindig niets?'

ring dat niets meer eenduidig is, dat het ver-

We lijken Labans logica van de ruimte de-

schil tussen authentiek en inauthentiek niet

finitief achter ons gelaten te hebben. Toch

meer kan gemaakt worden en dat er een fragmentatie en verspreiding van zienswijzen is.

groeit opnieuw de belangstelling voor Laban.
dit zichtbaar te kunnen maken was wellicht

Door de afstand in de tijd kan de dieptebele-

In dit kader zou je kunnen spreken van

niet alleen een eenduidig perspectief noodza-

ving van de moderniteit weer intrigeren. Ook

een lectuur en deconstructie van ruimtebeel-

kelijk, maar evenzeer een modernistisch be-

Forsythe maakt vandaag gebruik van Labans

den. De cartesiaanse ruimte-opvatting is slechts

grepen rechtlijnige tijdsontwikkeling.

ruimteleer. Maar kan in deze terugkeer naar

Expansie en zwarte gaten

tijd genegeerd worden? Is de modernistische

Laban het meerduidig perspectief van onze

één interpretatie. Bij elke creatie van ruimtebeelden op het toneel zouden de verschillende met elkaar concurrerende interpretaties aan

Die rechtlijnigheid is er evenmin

in

ruimtebeleving niet een herinnering gewor-

het licht kunnen worden gebracht. Met over-

Limb's Theorem van William Forsythe. Hier is

den, een loutere mogelijkheid tussen vele an-

drijving zou over inter-ruimtelijkheid kun-

geen sprake meer van Newtoniaanse fysica,

dere, eerder dan een actuele noodzaak?

nen worden gesproken. Dit sluit aan bij een

maar van relativiteitstheorie en theorieën

ruimteconcept dat beïnvloed is door cyber-

over het heelal waarin expansie en zwarte ga-

space en virtual reality, waarin de ruimte vrij

ten aan de orde zijn. Er is in deze choreografie

gedefinieerd kan worden en moduleerbaar is,

een spel van bewegingsverhoudingen, van af-

en waarin toegangen, doorgangen en uitwe-

standen, van leegten, dat nog moeilijk in coör-

gen belangrijk zijn.

dinaten vast te leggen is. De ruimte wordt er

Adri De Brabandere

plots uitgerekt of ingekrompen, er worden ce-

Vermenigvuldiging van
perspectieven

suren aangebracht en de beweging van de le-

Hoeveel aandacht er ook gaat naar de

len. De ruimte wordt er gedecentreerd. De pe-

driedimensionaliteit in virtual reality, in ze-

riferie wordt er naar binnen gebracht en het

dematen lijkt elke oriëntatie overhoop te ha-

kere zin wordt de ruimte door haar definieer-

centrum naar buiten. De danser lijkt de ruim-

baarheid en leesbaarheid opnieuw vlak. Drie,

te niet meer te beheersen maar is een verloren

vier- of vijfdimensioneel houdt nog maar wei-

stip in het heelal. Dit alles resulteert erin dat

nig verschil in. De ruimte heeft opnieuw haar

de diepte, die er ontegensprekelijk is, niet

overzichtelijkheid en doorzichtigheid verlo-

meer van binnenuit (vanuit de beweging zelf)

ren. De diepte, zoals ze ervaren werd in de

wordt gestructureerd.
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In het spoor van Laban

Op 14 mei 1 9 9 5
overleed
op 89-jarige leeftijd
Paula Gombert,
beter bekend als

Lea Daan ( 1 9 0 6 - 1 9 9 5 )
Pionier van de Vlaamse moderne dans,
doorgeefluik van de theorieën van Laban,
noest werkpaard,
danseres, choreografe en pedagoge.
Lieve Demin
schetst het portret
van een veelzijdige en bevlogen vrouw.

Enkele maanden voor haar overlijden op 14

zijn 'natuurlijke' bewegingspotentieel en zijn

mei 1995, sloot Lea Daan haar school op de

'natuurlijke' ritme - in harmonie met een

Frankrijklei. Die school was vanaf het prille

groter kosmisch ritme - te hervinden. Er wordt

begin in 1931 de thuishaven geweest voor de

vaak in de vrije natuur gedanst. Het is de weg

uiteenlopende activiteiten van Lea Daan als

naar een herstel van de eenheid met de natuur.

danseres, choreografe en pedagoge. Het lijkt

Omdat de traditionele ruimte- en tijds-

een symbolisch afscheid. Onlangs ging de

opvattingen onderuitgehaald worden, net als

school terug open, een Hongaarse geeft er nu
les, iemand met een klassieke scholing.
Wat zal overblijven van Lea Daan in de

de wetenschappelijke objectiviteit, richt men
Rudolfvon Laban bij Lea Daan,
december 1938 / L. Segers

school van nu? Wat zal overblijven als ook de

de blik naar binnen: het individu wordt uitgeroepen tot spil van alle dingen. In navolging
van psychoanalysten als Freud en Jung gaan

generatie van de door Lea Daan gevormde ac-

denzen van 1910 tot 1930 - zowel door de filo-

de kunsten de menselijke psyche verkennen.

teurs, zoals Ward Ravet, Tone Brulin, Dora

sofie die deze tendensen schraagt als door de

Het onvermogen van de taal als uitdrukkings-

Van der Groen, Hilde Uyterlinden verdwijnt?

vernieuwingen in dans en beweging die er uit

middel wordt daarbij vaak onderlijnd. Wan-

Wat rest van de danseres en choreografe? De

voortvloeien. De combinatie van een vernieuw-

trouwig kijkt men naar woorden; ze zijn om-

sporen vervagen, sommige ontglippen nu al

de interesse voor lichaam en beweging ener-

weg, 'intellectueel verdacht' en beperkend. Lie-

onze greep, andere zullen langzamer verdwij-

zijds en de exploratie van het onderbewust-

ver communiceert men zielstoestanden op

nen. Want hoe hou je de betekenis van een per-

zijn anderzijds zijn de voornaamste motor

een directe, eerlijke, niet-verbale manier. Dans

soon vast, wanneer de artistieke creaties herleid

van deze omwentelingen.

wordt de nieuwe taal, het lichaam zijn instru-

zijn tot vage herinneringen, wat recensies, en-

Als bres tegen de snelle industrialisering

kele foto's en meters film? Hoe de begeestering

en de explosie van nieuwe technieken die het

Binnen de leefgemeenschap van anarchis-

overbrengen die van Lea Daan als pedagoge

alledaagse leven grondig verstoren en de mens

ten, antroposofen, naturisten, schrijvers en filosofen die in het Zwitserse Ascona een alter-

ment, de Ausdrucktanz is geboren.

uitging, wanneer de kracht lijkt te vervallen

van de natuur en zichzelf vervreemden, ont-

bij de verwoording ervan. Hoe schrijven over

staat een vernieuwde interesse voor het lichaam

natieve levenswijze nastreven, zoekt Rudolf

wat juist niet over woorden gaat?

die al snel uitgroeit tot een ware lichaamscul-

von Laban naar manieren o m de dansers be-

tuur (Körperkultur). Groeperingen van wande-

wust te leren omgaan met beweging, hun li-

De context: Duitsland

laars en gymnastiekfanaten willen het lichaam

chaam te leren kennen en hanteren zodat het

De theoretische basis van het werk van

bevrijden uit de knellende banden van een

een instrument kan worden van hun indivi-

Lea Daan wortelt in de Ausdrucktanz. Haar

achterhaalde burgerlijke moraal. Ritmische dans-

duele expressie. De vorming van een danser

visie wordt gekleurd door de artistieke ten-

en bewegingsoefeningen helpen het lichaam

bestaat voor Laban uit de training van het in-
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Radioturnles NIR ( 1 9 3 5 - 1 9 4 0 )

strument: uit oefeningen voor het lichaam,

tenlandse gezelschappen en choreografen is

Koninklijke Vlaamse Opera van Antwerpen.

vocale oefeningen, zang en spraak. Hierbij moet

pas na enige tijd een beperkte weerslag voel-

Daarnaast krijgt ze er ook les van Joris Minne

de danser niet alleen zijn lichaam leren hanteren,

baar. Van Vlaanderen zelf gaan geen vernieu-

en Henri Van Straeten. Lea Daan is geïnteres-

maar ook inzicht krijgen in de relatie tussen

wende impulsen uit. De optredens van Isa-

seerd in diverse kunstvormen. Naast muzikaal

de ruimte en zijn lichaam, tijd en ritme leren

dora Duncan in 1907 en 1921 zijn voor het

is ze ook erg visueel ingesteld. Wanneer na

gebruiken en een breed scala van bewegings-

grote publiek een curiosum; ze zullen alleen

één jaar de lessen van De Vrije Akademie ge-

kwaliteiten leren beheersen. Labans Tanz-Ton-

enkelingen begeesteren. Succesvoller zijn de

stopt worden, bieden enkele klassieke dans-

Wort-pedagogie

is geïnspireerd op Wagners

Ballets Russes met optredens in Brussel (1910,

lessen in Brussel bij 'Mevrouw Delfa' geen uit-

idee van Gesamtkunst en is een aanpassing van

1922, 1928) en Antwerpen (1922, 1925). Cen-

komst. Lea Daan wil dansen, maar ze wil dui-

traal in hun werk is de idee dat de dramati-

delijk iets anders. Het aanbod in Antwerpen is

Delsartes principes over stem en beweging.
Zijn ervaringen als pedagoog en als cho-

sche zeggingskracht van het ballet verhoogd

op het einde van de jaren twintig echter zeer

reograaf verwerkt Laban systematisch in theo-

kan worden door de choreografie niet te re-

beperkt. Er zijn de lessen die operadanseres-

retische geschriften. Die beschouwt hij als bij-

duceren tot de gekende passencombinaties en

sen, zoals Sonia Korty en Lien Engelen, na

dragen tot de ontcijfering van de dans: zijn

technische hoogstandjes, maar door haar tel-

hun uren geven (met wat Dalcroze-techniek,

wetten, grammatica en syntaxis, zijn commu-

kens aan te passen aan haar onderwerp. Dans,

invloeden van Isadora Duncan en oosters

nicatie. De studie krijgt de naam choreologie

muziek en decor vloeien samen in een 'Ge-

exotisme), maar ze hebben een 'slechte' repu-

en omvat zowel de studie van ruimtelijke vor-

samtkunstwerk'. De ideeën over muziek, ritme

tatie. En er zijn de lessen die voornamelijk ge-

men (choreutiek) als de studie van dynamiek

en beweging van Emile Dalcroze zijn erin weer-

richt zijn op pure lichaamsbeweging en gym-

en ritme in beweging (eukinetiek). Wat een be-

spiegeld. Elementen uit de Ballets Russes worden

nastiek, niet op dans als 'kunstvorm'.

weging uitdrukt, wordt volgens Laban be-

gerecupereerd binnen het bestaande klassieke

Op aanraden van Huib Hoste, die als ar-

paald door haar diverse bewegingskwalitei-

balletkader van de Vlaamse Opera en zullen ook

chitect en uitgever van het tijdschrift Opbou-

ten, zijnde de ruimte waarin de beweging

de figuren van de moderne dans in Vlaande-

wen contact had met Bauhaus, trekt Lea Daan

plaatsvindt, het gewicht van de beweging, de

ren, onder wie Lea Daan, beïnvloeden.

in 1927 naar Essen. Op dat moment heeft de

duur van de beweging en de kracht of stroom

In Antwerpen brengen alleen de sporadi-

Duitse Ausdrucktanz zich al sterk ontwikkeld:

van de beweging. Via een correcte analyse van

sche activiteiten van de 'Cercles Artistiques'

er is een echte opleidingsschool, op danscon-

deze vier factoren kan de betekenis van de

de niet-academische dans onder de aandacht.

gressen komen dansers en choregrafen samen

dans begrepen worden. Jarenlang werkt La-

Hoewel de bewust avantgardistische en expe-

voor theoretische reflectie. De Folkwangschu-

ban samen met assistenten en leerlingen aan

rimentele Cercles Artistiques zich toeleggen

le, waar Lea Daan terechtkomt, is het brand-

dit theoretische kader dat bewegingsanalyse

op de dans, blijft dit beperkt tot het opnemen

punt van de pedagogische en theoretische

koppelt aan uitdrukkingsleer. De dans die van

van werk van 'de bevriende artiest' op een

ontwikkeling van de Ausdrucktanz. De theo-

binnen naar buiten gaat, aanvankelijk een

kunstzinnige avond. Voor meer ontbreken de

rieën van Laban zijn er verder uitgewerkt

zaak van individuen die'expressie aan hun in-

middelen en het potentieel. In de jaren twin-

door leerlingen als Kurt Jooss (directeur van

dividuele emotie geven', wordt een leer met

tig is het aanbod moderne dans daarom nage-

de dansafdeling) en Sigurd Leeder (de belang-

een eigen pedagogie en techniek.

noeg onbestaande.

rijkste docent). Omdat ze het Duits niet vol-

De leerjaren

Terug in Vlaanderen volgt ze eerst een snel-

doende beheerst wordt ze naar huis gestuurd.

Vlaanderen
De revolutie die zorgde voor een radicale

Haar eerste danservaring kent Lea Daan

cursus Duits. Dan trekt ze naar Hamburg om

breuk met het klassieke ballet in het begin van

in een cursus van De Vrije Akademie, georga-

bij Albrecht Knust de vakken te leren die haar

de twintigste eeuw sijpelt slechts langzaam

niseerd door de Cercle Artistique en gegeven

bijzonder aan het hart liggen: de lekendans en

door in Vlaanderen. Via de receptie van bui-

door Francesca d'Aler, 'eerste danseres' aan de

de ruimteleer.
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Vrouwen - Jeanne Brabants, Lea Daan en Karin Gross (1939Ï

Hier maakt ze voor het eerst kennis met

nuet, Zig Zag en Schets bieden een staalkaart

De deelname van Lea Daan met Trui Hoste en

de icosaëder, het twintigvlakkige geometri-

van de diverse tendensen in de expressionisti-

Karin Gross in 1936 aan de Internationale

sche lichaam dat centraal staat in de ruimte-

sche dans. Ze zijn de eerste neerslag van haar

Tanzfestspiele in Berlijn (dat aansloot bij de

leer van Laban. Ze bekwaamt er zich in het

confrontatie met de Duitse dans. Op het pro-

Olymische Spelen die het Duitse Rijk organi-

dansschrift dat Laban ontwierp als analyse-

gramma staan naast expressieve dansen die

seerde), waar in hoofdzaak ouder werk van

instrument en geheugen voor de dans en le-

een gevoel uitvergroten ook abstractere dan-

Lea Daan stond met een expressief en sociaal

kendans. Volgens Laban kon immers ieder

sen, vol harmonische en vloeiende lijnen

bewogen karakter. De creatie van drie 'oor-

mens een danser zijn. Naar analogie met de

waaruit de liefde voor beweging en het leven

spronkelijke balletten' in 1937 (een samenwer-

muziekkoren was de koordans daarom ook de

spreekt. Strakke geometrische patronen vor-

king met Vlaamse scenaristen en componis-

meest geschikte kunstzinnige uitdrukkings-

men in deze abstracte bewegingsstudies de

ten in het kader van Antwerpen 1937) en een

vorm voor leken. Laban ging daarbij veel ver-

leidraad; vorm, ruimte en volume primeren.

eerste eigen recital in het Koninklijk Kunst-

der dan de voor die tijd in zwang zijnde gym-

Lange tijd krijgt dit eerste optreden geen ver-

verbond in Antwerpen in 1938 waren andere
hoogtepunten in de carrière van de groep.

nastische lichaamsoefening. Hij legde meer

volg. Lea Daan trekt immers nog regelmatig

nadruk op creativiteit. Het creatieve gebruik

naar Duitsland voor verdere scholing en werkt

Uitspraak doen over de artistieke waarde van

van beweging kon de diepere gevoelens van

aan de uitbouw van haar school. Bovendien

deze choreografiëen is haast onmogelijk. Over

de mens beroeren. De exploratie van het sym-

ontbreken de middelen; programmatoren of

Psalm, een werk waarvoor de groep - samen

bool en de rite, de mythe en het archetype in

ondersteunende receptieve organizaties zijn

met Idylle en Vrouwen - op het Concours In-

de koordans hielp hem bij de ontwikkeling

er niet.

ternational de Danse van 1939 in Brussel de

Met enkele van de door haar geschoolde

tweede prijs ontving en waarover de pers

individualiteit. In München ontmoet Lea Daan

dansers richt Lea Daan in 1934 de Dansgroep

enthousiast bericht, herinnert Jeanne Brabants

uiteindelijk de meester, wat haar overtuigt om

van zowel zijn gemeenschapsgevoel als zijn

Lea Daan op die tot 1956 actief zal blijven.

zich in een gesprek (op 10 februari 1996): 'Er

in Berlijn bij Laban zelf in de leer te gaan. Ze

Vanaf 1935 treedt de groep regelmatig op in

was sfeer, uitdrukking, muzikaliteit, zorg voor

raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'.

Antwerpen, maar ook daarbuiten. Meestal ge-

uitvoering en ontworpen kostuums, maar he-

Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt

beurt dat in het kader van een sociaal-cultu-

laas was er weinig dans en geen techniek, waar-

Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan

rele activiteit, op initiatief van een of andere

door de choreografie erg beperkt bleef'. Net

de Frankrijklei 107. Ze zou er meer dan zestig

volkse groepering: congressen, manifestaties,

die elementen kunnen niet meer teruggehaald

jaar lang lesgeven volgens de principes van

culturele avonden of meetings - van de Chris-

worden. De vraag naar het choreografische ta-

Rudolf von Laban.

telijke Bedienden, het Davidsfonds over de

lent blijft dus open. Critici beschreven de dans

Socialistische Vrouwen en De Natuurvrien-

vaag als 'de beginselen van Dalcroze, Duncan

Lea Daan
als danseres en choreografe

den tot het Soldatenfonds van de Gemeente

en de Sakharoffs, vermengd met elementen uit

Deurne. Toegang tot de grotere Kunst- en Cul-

de academische dans, de karakterdans en de

Op 17 januari 1930 treedt Lea Daan voor

tuurhuizen krijgt de groep niet. De grote in-

pantomime' (Het Laatste Nieuws, 1 mei 1940).

het eerst op in 'Le Chätelet' in Antwerpen met

stituten zoals het Paleis voor Schone Kunsten

Een vaststaand feit is evenwel de werk-

een eigen programma van korte solo's. Henri

verwelkomen liever erkende buitenlandse ge-

kracht van Lea Daan om haar ideëen te reali-

Van Straeten ontwierp de kostuums en Roger

zelschappen u.: de Centraaleuropese School

seren en het belang dat zij vanuit haar kennis

Avermaete - medestichter van het tijdschrift

(Ballets Jooss, Darja Colin, Harald Kreuzberg,

van de beeldende kunsten aan decor en kos-

Lumière, bezieler van De Vrije Academie, ini-

Trudi Schoop), naast exotische groepen uit

tuums hecht. De scenario's, voor Lea Daan

tiator van talrijke kunstmanifestaties en le-

verre landen en klassieke dansgezelschappen.

een onmisbare basis, zijn vaak in opdracht ge-

venslang mentor en vriend van Lea Daan -

Enkele hoogtepunten kleuren het bestaan

schreven; voor de muziek doet ze dikwijls be-

hielp met de organisatie. De solo's Angst, Me-

van de groep voor de Tweede Wereldoorlog.

roep op Vlaamse componisten. Lea Daan wil
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Bewegingskoor - Studio van het Nationaal Toneel
v.l.n.r.: Ward de Ravet, Kitty van de Poel, Dora van der
Groen, Roger Coorens, Tone Brulin, Bert Struys

de eigen Vlaamse cultuur centraal stellen en

Tourmenté).

werkt dan ook liefst met kunstenaars van hier.

steeds één of twee grotere werken - La Nuit,

Voor elk dansfestival worden

ste festivals nog 'grote' balletten naast solo-

Toneeldans is volgens haar een 'spectacle to-

Les Fleurs, De ontvoering van Proserpina,

Les

werk van haar leerlingen presenteert, moet

Arlequi-

voor de laatste edities beroep doen op leer-

dans valt dan ook stil. Lea Daan, die in de eer-

tal' dat vertrekt van een 'argument'. 'Een goe-

Mouchoirs, Les Ancêtres, Dulle Griet,

de choreografie bezit duidelijkheid van het

nade, La Vieille du Village -

gepresenteerd

ling-acteurs om voldoende mensen op de

geheel, van het argument, harmonie van de

door de vaste ploeg die Lea Daan rond zich

vloer te krijgen. Na het opheffen van de festi-

ruimte. Het menselijke instrument moet zo

heeft weten te verzamelen: kostuums en decor

vals ensceneert Lea Daan nog twee keer een

bespeeld worden dat er uit het lichaam ge-

van May Neama en Nini Martens, muziek van

'groot werk': Het lied van de straat (1954), een

haald wordt wat er uit te halen is om het argu-

Renier van der Velden, scenario van Roger

'théâtre total' waarbij woord (9 sprekende

ment te dienen'. Hoewel de danssolo als vorm

Avermaete, choreografie van Lea Daan en als

personages), dans (31 dansers/acteurs)

nauw aansluit bij de behoefte aan zelfexpres-

uitvoerders Irène Beunis, Lily Vinck, Lia Bel-

zang (10 koristen) samen het verhaal vertellen

sie kiest Lea Daan snel voor de mogelijkheden

mont, Alicia Borghten, Mare Hertsens en la-

en Jeanne d'Arc (1956), een stuk waarin alleen

van het groepswerk. Lea Daan gaat steeds

ter Constance Hendricks, Mimi Crombecq,

gemimeerd wordt terwijl twee recitanten de

meer verhalende balletten creëren met uitge-

Francine Drohé en Christiane Roegiers, soms

tekst voordragen. Drie jaar na het laatste festi-

tekende personages en gebeurtenissen. De

aangevuld door leerling-acteurs van de Stu-

val wordt de groep Lea Daan opgeheven, een

verhalen hebben vaak een sociale en opvoe-

dio van Nationaal Toneel (Studio Herman

sluitstuk in de verschuiving van accenten voor

dende toon. Sommige, zoals Negro Song, Van

Teirlinck). Daarnaast blijft de dansgroep haar

Lea Daan van dans naar theater, van artieste

de Prinses die niet lachen kon en

Boerendans,

medewerking verlenen aan vlaggewijdingen

naar pedagoge.

worden schalks en komisch gebracht met veel

(zoals van de vrouwengilde Ste Catharina),

Hoe komt het dat de artistieke vonk die in

'geacteerde' tussenstukjes. Vroege werken zo-

aan feesten en bals van 'de burgemeester', de

het begin van de jaren dertig duidelijk en tast-

en

als Zij die blijven en V«« arme mensen zijn dan

lokale KAV- en Davidsfondsverenigingen , de

baar aanwezig is, niet alleen bij Lea Daan maar

weer de expressie van algemeen-menselijke

Boekengilde De Clauwaert, De Kredietbank

ook bij figuren als Akarova, Isa Voss en Eisa

gevoelens, van lijden, verdriet, berusting en

in diverse steden, het Vlaams Economisch Ver-

Darciel uiteindelijk uitdooft en amper sporen

afscheid. Gaandeweg worden de werken niet

bond, enzovoort. In Club Artes in Antwerpen

achterlaat?

alleen langer, er komen ook meer personages

en op Jeugd en Muziek in Eisden is de groep

Het oordeel dat er gewoon te weinig artis-

in voor en naast de dans krijgt de pantomime

te zien met 'artistieker' werk, voor die gele-

tiek potentieel in de Vlaamse moderne dans

een allengs groter aandeel. Provinciestad

genheid in een kleinere bezetting (hoogstens

zat, lijkt gevaarlijk. Als het vandaag al moei-

drie uitvoerders).

lijk is om de waarde in te schatten van het

1900

en De bedrogen Erfgenamen zijn de eerste voorbeelden van dit beoogde 'spectacle total', ge-

De Nationale Dansfestivals

(1947-1953)

werk dat gisteren in première ging, hoe kun-

baseerd op een scenario met plotontwikkeling

waaraan Dansgroep Lea Daan deelnam, illus-

nen we dan de artistieke kracht achterhalen

en personages en gecreëerd voor een grote

treren de verschuiving in het dansveld. Een

van voorstellingen waarvan alleen een spoor

groep dansers.

vergelijking met het midden van de jaren der-

achterblijft in een opsomming van feiten en

Ook na een inactiviteit tijdens de Tweede

tig toont aan dat het élan van de moderne

vage omschrijvingen. Enkele factoren zullen

Wereldoorlog werkt Lea Daan voor de Natio-

dans in Vlaanderen gebroken is en de pedago-

het uitdoven van de Vlaamse moderne dans

nale Dansfestivals verder in die richting. Tij-

gie voorrang heeft gekregen op het artistieke.

zeker in de hand hebben gewerkt. Om te be-

dens de eerste drie festivals staan nog kleinere

Ondanks de klinkende naam reikt de ambitie

ginnen zijn er het gebrek aan een danstraditie

stukjes op het programma, meestal solo's, ge-

van de organizatoren niet verder dan het jaar-

en de enigszins te beperkte dynamiek in het

choreografeerd door Lea Daan zelf of door

lijks presenteren van scholen en van de aan

begin van de jaren dertig. Maar even bepa-

één van haar begaafde leerlingen (Boschgeest,

hen verbonden dansgroepen. Andere podia

lend is het feit dat de aanknoping met de Duit-

Onstuimigheid,

waren er niet. De impuls van de moderne

se dansbeweging er pas kwam nadàt deze over

Phantasma, Larghetto,

Adage
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haar artistieke hoogtepunt heen was en zich

stelt Lea Daan de academische dans niet lijn-

mogelijke vertrekpunt - en het lichaam dat

in scholen en theorieën had geconsolideerd -

recht tegenover de expressieve dans, maar ge-

getraind moet zijn om de opgelegde vormoe-

de pedagogen in plaats van de artiesten speel-

bruikt ze de academische dans als onderdeel

feningen en eventueel de choreografieën te

den de hoofdrol.

van de vorming van de danser zonder er de

kunnen uitvoeren. Anderzijds het hoge doel

Bovendien bloedden de contacten na een

esthetiek van over te nemen. De 'professionele

van de 'zelfrealisatie', het ontdekken van de

aanvankelijk enthousiasme langzaam dood.

studenten', die meedansen in de Dansgroep

eigen bewegingsdrift, de eigen bewegingstaal,

De eerste generatie, de stormlopers, hadden

Lea Daan en soms ook als assistent van Lea

het individuele. Een spanningslijn tussen sys-

zich voornamelijk toegelegd op het pedagogi-

Daan les geven, besteden 's namiddags na theo-

teem en individualiteit, of zeg maar: tussen

sche werk, hun enige bron van inkomsten.

rie over 'het systeem' en na de technieklessen,

theorie en het vrije dansen op de heide.

Voor een systematische uitbouw van hun eigen

veel tijd aan 'improvisaties': ze werken rond

Misschien is het daarom dat Lea Daan

choreografieën ontbraken de tijd en de mid-

de diverse bewegingskwaliteiten en -combina-

zich als pedagoge profileert en haar ambities

delen. Een professioneel produktiekader dat

ties, met oog voor ruimte, ritme en dynamiek.

als choreografe nooit vooropstelt: de onder-

de alternatieve groepen kon opvangen en on-

Deze vrije oefeningen blijven echter sterk ge-

liggende filosofie was haar te dierbaar. Ze

dersteunen ontbrak en het receptieve appa-

koppeld aan de theorie.

kiest een andere weg dan haar leerlinge Jean-

raat had zich alleen tot taak gesteld grote buiten-

Lea Daan was als het ware een lerares

ne Brabants, die absoluut professionele dan-

landse namen te afficheren, liefst klassieke,

voor iedereen, zonder onderscheid in talent

seres wil worden, de techniciteit van de dans

soms exotische en zelden moderne gezelschap-

en ervaring. Ze leek zoveel mogelijk mensen

in de opera bewondert en daarom voor het

pen. De grote operahuizen, de enige profes-

voor de dans, voor beweging te willen win-

ballet kiest, om vervolgens vanuit de instellin-

sionele podia, bleven exclusief voorbehouden

nen. Vijf jaar, van 1935 tot 1940, geeft ze live

gen haar 'revolutie' te maken.

voor de academische dans. Ook de tweede

ochtendgymnastiek op de radio, op verzoek

Wanneer de mogelijkheden om met de

generatie kwam dus vast te zitten in een vici-

van Gust De Muynck en Yvonne De Man geeft

creaties van haar dansgroep naar buiten te

euze cirkel. Ze kreeg bovendien haar oplei-

ze bewegingskoor aan de Arbeidersjeugd, ze

komen in het begin van de jaren vijftig defi-

ding net voor of tijdens de oorlog, waardoor

geeft les aan de leerlingen van Het Heilig Graf

nitief verdwenen lijken, sluit Lea Daan dat

ze in een isolement moest werken, kleinscha-

in Turnhout en helpt diverse scholen met het

hoofdstuk af. Ze blijft actief waar de theorie

lig en zonder veel mogelijkheden tot contact

organiseren van hun schoolfeest en voorstel-

en filosofie van de Ausdrucktanz nog wel voor

met een publiek. Na de oorlog sloot de tijd-

lingen. Ook op artistiek vlak werkt ze graag

vernieuwing kan zorgen: bij de vorming van

geest zich af voor de intussen ideologisch ver-

mee aan massaspelen in Retie, Overijse, Ba-

acteurs. De rigiditeit van de theorie, eigen aan

dachte Ausdrucktanz. Men koos voor het

len-Reet of Turnhout en aan stoeten zoals de

elke theorie, moet door de praktijk worden

classicisme, het gekende en het degelijke - en

jaarlijkse Bloedprocessie in Brugge.

verruimd en verrijkt, zonder de basisprinci-

de moderne dans verdween.

'Het onderricht poogt, zich steunende op

pes uit het oog te verliezen. Indien een bewe-

een grondige studie van het verband tussen

ging met specifieke kwaliteiten dogmatisch ge-

Lea Daan als pedagoge
voor dansers

de houdingen en de bewegingen van het li-

koppeld wordt aan een bepaalde expressieve

chaam, en de ermee gepaard gaande gemoeds-

betekenis, dreigt deze een uitwendige zaak te

De kennis die Lea Daan in Duitsland ver-

toestanden, deze beide levensmodaliteiten der-

worden. De theorie wordt best niet te eng geïn-

wierf wordt de hoeksteen in haar pedagogie.

wijze te beïnvloeden dat de mens tot het volle

terpreteerd, wil de choreograaf zijn voedings-

De school biedt niet alleen lessen 'bewegings-

bewustzijn komt van zijn aard als mensch en

bodem voor vernieuwing niet verliezen. Een

leer' (een samensmelting van ruimteleer en

als persoon' (programmaboekje school 1939).

teveel aan theorie verstikt de creativiteit. La-

eukinetiek) en Labannotatie, maar ook leken-

Dit credo maakt duidelijk dat er een span-

bans theorieën waren in se slechts een middel

dans, kinderdans, bewegingskoor, gymnastiek

ningslijn in het. onderricht van Lea Daan zit.

om een danser zijn lichaam en de ruimte te

en academische dans. Net zoals Kurt Jooss

Enerzijds de theorie - voor Lea Daan het enig

leren ontdekken, om de choreograaf te inspi-
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reren bij het zoeken naar materiaal en. te hel-

alsook het belang van bewuste keuzen om tot
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maar ook niet minder dan de officiële erken-

De dans ontsprongen en voor het hoofdstuk over

Müller, Hedwig & Stockemann, Patricia. ' . . . jeder

ning van een proces dat zich langzaam vol-

de 'moderne' dans in Vlaanderen in de jaren

Mensch ist ein Tänzer' Ausdruckstanz in

trok' (Tone Brulin in het programmaboekje

t w i n t i g en dertig in het te verschijnen boek

Deutschland zwischen 1 9 0 0 und 1 9 4 5 , Anabas-

school Lea Daan).

Dans in Vlaanderen (Stichting Kunstboek).

Verlag, Glessen, 1 9 9 3

Lea Daan leert haar acteurs diverse sca-

Nève, Annette. Ephémérides. Biographie et chronolo-

la's, ze brengt ze beweginszinnen bij geba-

gie comparées, in: Akarova. Spectacle et avant-garde

seerd op verschillende bewegingskwaliteiten

1 9 2 0 - 1 9 5 0 , Archives d'architecture moderne,

(ruimte, tijd, zwaarte). Ook moeten ze choreo-

Bruxelles, 1 9 8 8 , p. 4 2 5 - 4 7 6

graferen en dansen. Zo leren ze hun lichaam

Nouvelles de Danse, nr. 2 5 , herfst 1 9 9 5 : dossier

en zijn expressieve mogelijkheden kennen,

rond Rudolf von Laban, p. 9 - 5 4
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Verboden en vergeten

Het boek
Eén Volk, Eén Lied. Joodse en Arische muziek in het Derde Rijk
van Walter Boers is de neerslag
van een studie over

de muzïekpolïtïek in het Derde Rijk
Gunther Sergooris
had een gesprek met de auteur
over het politieke en artistieke kader
tijdens het nazistische regime.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van

delijk voor de nazi-ideologie. In 1946 werd

het einde van de tweede wereldoorlog startte

Rosenberg in Nürnberg geëxecuteerd.) en zijn

de platenmaatschappij Decca met een reeks

aanhangers waren voorstander van een stren-

opnamen van 'music surpressed by the third

ge koers inzake kunst. Niet alleen joden, maar

reich', zoals de CD-box vermeldt. Twaalf afle-

al wie zich ingelaten had met joden en com-

veringen van de reeks Entartete Musik zijn nu

munisten moest het werken onmogelijk ge-

al verschenen. Vaak gaat het om werken die
voor de eerste maal opgenomen zijn. Het be-

maakt worden. Dit waren extra-muzikale crigräber: Capriccio, en Die Gezeichneten:

Marco

teria. Echte muzikale criteria werden nauwe-

(Eine

lijks gebruikt. Goebbels, die voorstander was

Tragödie, Der Geburtstag der In-

van een pragmatische aanpak, wou iedereen

treft hoofdzakelijk opera's van joodse c o m p o -

Polo), van Alexander von Zemlinsky

nisten die in Duitsland niet meer gespeeld

Florentinische

werden nadat Hitier aan de macht gekomen

fantin:

was. Een aantal van deze componisten kwam

De waarde van deze werken is meer dan zui-

ger van het Derde Rijk verklaarde. Hoe be-

om in de concentratiekampen (Erwin Schul-

ver historisch: zij dienen te worden gespeeld.

kender de kunstenaar, des te efficiënter kon

Koch en Der Kreidekreis:

Capriccio).

een kans geven die zich openlijk een aanhan-

hoff en Viktor Ullmann). Anderen werden tot

In zijn boek hangt Boers een ontstellend

hij voor propagandadoeleinden gebruikt wor-

emigratie gedwongen (Erich Wolfgang Korn-

beeld op van het gebrek aan m o e d en het op-

den. 'Misstappen' uit het verleden werden in

gold en Ernnst Krenek). Allen werden ze na

portunisme van bekende componisten als Ri-

dat geval gemakkelijk door de vingers gezien.

de oorlog bijna volledig vergeten.

chard Strauss, Carl Orff en Werner Egk. Die

Denk maar aan het voorbeeld van Richard

' lieten hun joodse collega's zonder meer vallen

Strauss, die men niet alleen zijn samenwer-

Dit lot deelden ook Alexander Zemlinsky
gewalti-

wanneer deze eerst gebroodroofd en later ver-

king met joodse librettisten als Hofmannsthal

van Fer-

volgd werden. Na de oorlog speelden ze de

en Zweig vergaf, maar ook de modernistische

nand Crommelynck, werd door de Decca-op-

vermoorde onschuld: nooit hadden ze aan

muziek van Salome en Elektra.

name uit 1992 aan de vergetelheid ontrukt.

politiek gedaan. Maar Boers beperkt zich niet

Er ontstonden natuurlijk wel conflicten.

Inmiddels ging het werk al in première aan de

tot het falen van individuen. Hij analyseert

Het bekendste geval is dat van Hindemith. Hij

Berlijnse Komische Oper in een regie van Har-

het systeem dat de toenmalige mentaliteit ont-

kwam echter niet ten val o m d a t hij progres-

ry Kupfer. Ook Flammen

wikkelde en talentrijke kunstenaars dermate

sieve muziek schreef, maar enkel omwille van

en Berthold Goldschmidt. Diens Der
ge Hahnrei, naar Le cocu magnifique

van Erwin Schul-

h o f f , dat in 1932 in première ging, werd in

perverteerde.

Hitiers persoonlijke afkeer. In 1929 had Hitier
in de Kroll Oper in Berlijn een voorstelling van

1994 door Decca opgenomen. Daarop vond
de eerste naoorlogse opvoering plaats in maart

'Entartet'

1995 te Leipzig in het kader van het Eerste fes-

Etcetera: Aan welke criteria moest de 'ari-

tival van hedendaags muziektheater. Viktor Ull-

sche' muziek volgens de NSDAP-ideologen

manns Der Kaiser von Atlantis, eveneens uit-

woorden?

Neues vom Tage bijgewoond onder de m u beant-

zikale leiding van Otto Klemperer. Daarin was
de zangeres nogal schaars gekleed. Dat heeft
hij Hindemith nooit vergeven.

gebracht in de reeks Entartete Musik werd in

Walter Boers: Zulke criteria waren er ei-

Vanzelfsprekend werden dodecafonie en

oktober 1995 door de Munt in het Lunathea-

genlijk niet. Binnen de NSDAP bestonden er

atonaliteit als typische uitwassen van joodse

ter gespeeld.

wel twee richtingen: een fundamentalistische

muziek voorgesteld. Het volstond echter om

en een pragmatische. Alfred Rosenberg (Door

aan gelijkaardige muzikale procédés een an-

Eerlijkheidshalve dient aangestipt dat andere, kleinere maatschappijen vroeger al zorg-

zijn werk Mythus des 20.Jahrhunderts

had hij

dere benaming te geven en dan kon dat soort

den voor opnamen van opera's van Franz

een grote invloed op het nazistische ideeën-

werk wel gespeeld worden. Het criterium dat

Schreker (Der Ferne Klang, Der Der

goed. Vanaf 1932 was hij officieel verantwoor-

het meest gehanteerd werd bij de beoordeling
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Schatz-
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v.l.n.r.: Alexander Zemlinsky, Arnold Schönberg, Franz Schreker ( 1 9 1 2 )
Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek

van een muzikaal werk was het al dan niet

reactie van de Duitse intelligentsia

joods zijn van de componist.

nier waarop de nazi's joodse kunstenaars

Etcetera: De muziek van Korngold,
en Schönberg

Krenek

was 'entartet' omdat ze door jo-

leerden en hun het werk onmogelijk

op de maiso-

maakten.

Walter Boers: Niet alleen in Duitsland,

werk kwam. De meeste orkesten en muziekverenigingen sloten hun joodse leden op eigen houtje uit, vooraleer daar van overheidswege formele verordeningen over verschenen.

maar ook in de rest van Europa was de reactie

Als die er dan toch kwamen, was de zuivering

Walter Boers: Dat was de reden. Want de

zeer lauw. De nazi's pakten het dan ook handig

vaak al gebeurd. De tentoonstelling

muzikale taal die deze componisten hanteer-

aan. We spreken nu over de periode vanaf 1933

Musik in mei 1938 in Düsseldorf was trouwens

den, was erg verschillend. Alleen Schönberg be-

tot het uitbreken van de Tweede Wereld-

een privé-initiatief. Het 'Reichspropaganda-

hoorde tot de atonale richting. Krenek werd

oorlog. Van Auschwitz was er nog geen spra-

ministerium' was er om diplomatieke redenen

meer beïnvloed door de populaire Ameri-

ke. Men ging over tot een soort segregatie. Z o

helemaal niet zo enthousiast over.

kaanse amusementsmuziek. En Korngolds mu-

werden de joodse musici uit de officiële or-

De gedweeheid vind je ook terug bij de

ziek leunde sterk aan bij de laat-romantische

kesten verwijderd, maar zij kregen de kans in

gewone Duitsers die de meest afschuwelijke

traditie van Richard Strauss. Men heeft wel

een uit joden bestaand orkest te spelen dat de

opdrachten uitvoerden. Er is geen enkel voor-

geprobeerd in de muziek van joodse compo-

muziek van joodse componisten voor een

beeld bekend van Duitse soldaten die geëxe-

nisten gemeenschappelijke eigenschappen te

joods publiek speelde. Deze apartheid was

cuteerd werden alleen omdat ze weigerden

ontdekken. Maar men is nooit verder geko-

gemakkelijker te verdedigen dan een echt

burgers te liquideren. Hoogstens kregen ze

den geschreven

was?

Entartete

men dan zeer vage aanduidingen als de aan-

beroepsverbod. Het maatschappelijk elimine-

een paar dagen cachot, ze werden naar een

wezigheid van synagogale melodieën, het her-

ren van joodse kunstenaars ging geleidelijk.

andere eenheid overgeplaatst of ze werden

halen van motiefjes, het plagiëren van arische

Men mag daarbij niet vergeten dat ook buiten

zelfs een paar dagen met verlof gestuurd, om

componisten en eclecticisme. In feite sprong

Duitsland de invloed van het nationalisme en

van hun 'overspanning' te genezen. Vanzelf-

men hier nogal willekeurig mee om: even

het antisemitisme niet te verwaarlozen was.

sprekend zou men nooit geaarzeld hebben

ging het gerucht dat Johannes Brahms joods

Er waren natuurlijk ook landen - de Verenig-

o m weerspannige elementen zwaar te straffen

bloed had en prompt werd zijn muziek joodse

de Staten bijvoorbeeld - waar de 'vedetten',

als dat nodig was. Maar het hoefde helemaal

eigenschappen toegeschreven. Toen ten slotte

wiens werk in Duitsland onmogelijk gemaakt

niet: er waren altijd voldoende vrijwilligers

bleek dat er op zijn afkomst niets aan te mer-

werd, met open armen ontvangen werden. Een

o m zich van die taken te kwijten. In geval van

ken viel, vertoonde zijn muziek plots weer alle

bekend voorbeeld is de dirigent Bruno Walter.

principieel pacifisme omwille van politieke of

Vaak wordt gezegd dat Duitsers het niet

religieuze overwegingen kenden de militairen

oer-arische kwaliteiten.
Het is bedenkelijk hoe de mening van som-

opnamen voor hun joodse medeburgers of

mige muziekwetenschappers, die een negatief

collega's omdat ze vreesden voor hun leven.

natuurlijk geen genade.

oordeel velden over bepaalde joodse compo-

Dat hoefde zeker niet in de beginjaren. Bij

Etcetera: Is die inschikkelijkheid

waarmee

nisten uit het verleden, zonder meer in de na-

heel deze arisering kwam ook heel wat klein-

de Duitse bevolking reageerde op de

maatschap-

oorlogse periode overgenomen werd. De ge-

menselijk egoïsme kijken. Sommigen waren

pelijke en later fysieke liquidatie

ringschattende visie op Mendelssohn dateert

blij de vrijgekomen plaatsen te kunnen inne-

se medeburgers

van haar jood-

uniek?

uit die periode. Men kan aan Mendelssohn

men; daardoor werden ze echter zelf schat-

Walter Boers: Uniek was de schaal waar-

hoogstens verwijten dat hij geen tweede Beet-

plichtig aan het regime. Het was de hoofdbe-

op het gebeurde. De haat die Hitier tegen de

hoven was. Maar dat was Schumann ook niet.

kommernis van anderen o m zelf niet ontsla-

joden koesterde, stamde misschien uit de

gen te worden. De nazi's zelf waren verbaasd

Oostenrijks-katholieke traditie. M a a r de effi-

Inschikkelijkheid
Etcetera:
38

Verwonderlijk

is het gebrek

aan

dat het hele proces zo vlot verliep en dat er

ciëntie waarmee de holocaust georganiseerd

van de hele culturele wereld zo weinig weer-

werd, had veel van doen met de Pruisische
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Führerprinzip

discipline. Anderzijds was de katholieke tra-

Ook in de bezette gebieden probeerden

ditie er vooral op gericht de joden te bekereh.

de Duitsers hun rassenpolitiek te introduce-

Etcetera: Welke rol speelde de door Richard

De tactiek van de nazi's bestond er daarente-

ren. Soms traden daarbij dezelfde mechanis-

Strauss opgerichte 'Permanente Raad' in de on-

gen in de joden die zich al lang geassimileerd

men op als in Duitsland. De Antwerpse balie

dersteuning van componisten die met het regi-

hadden opnieuw herkenbaar te maken, om ze

ontsloeg al vroeg tijdens de bezetting joodse

me sympathiseerden?

nadien des te gemakkelijker te kunnen uit-

advocaten zonder dat daar uitdrukkelijk om

Walter Boers: Er bestond al een 'Interna-

schakelen. Het ressentiment van de meerder-

gevraagd werd. Het hing eigenlijk van land tot

tionale Gesellschaft für neue Musik', waarin

heid van de bevolking tegenover minderheids-

land af. In Italië hadden de anti-joodse maat-

vooral de invloed van joodse musici groot

groepen, zeker in economisch moeilijke tij-

regelen bijna geen effect. De wetten waren er

was omdat zij toonaangevend waren op het

den, is niet de fraaiste menselijke eigenschap.

wel, maar ze werden niet toegepast of ze wer-

gebied van de muzikale avant-garde. Zij orga-

Maar het is een fenomeen dat bijna overal

den omzeild. Dit veranderde natuurlijk toen

niseerden congressen, concerten en zorgden

onder een of andere vorm opduikt. De nazi's

de Duitsers de duce ter hulp snelden. In Bul-

voor een regelmatige gedachtenuitwisseling

gingen daarin echter nog een stap verder door

garije, een Balkanland waar je wel antisemi-

tussen de leden. Als reactie daarop werd de

in de eigen bevolking op zoek te gaan naar

tisme kon verwachten, mislukte de anti-jood-

'Ständige Rat für die internationale Zusam-

diegenen die al generaties lang maatschappe-

se campagne volledig. Dat was ook het geval

menarbeit der Komponisten' opgericht. Deze

lijk volledig geïntegreerd waren en hen enkel

in Denemarken, maar in Noorwegen sloeg ze

raad werd door Strauss opgericht op 6 juni

op basis van hun afstamming, door middel

wel aan. Een mogelijke verklaring is dat in

i934> tijdens het 'Erste deutsche Tonkünstler-

van de laatste technische verworvenheden,

Italië en Bulgarije van oudsher een soort wan-

fest'. De vereniging was gebaseerd op het

koel en met uitschakeling van elke menselijke

trouwen bestond tegenover al wat met over-

'Führerprinzip'. De leden mochten Strauss

emotie te isoleren en te liquideren. De propa-

heid te maken had, terwijl in Duitsland

adviseren, maar hij nam de beslissingen. De

gandamachine speelde hierbij natuurlijk een

door zijn Pruisische erfenis - een sterk res-

raad organiseerde concerten en congressen.

cruciale rol.

pect voor hiërarchie aanwezig was.

Bekende componisten waren er lid van. Zij

-

Der Kaiser von Atlantis (Victor Ullman / Peter Kier) - deSingel & de Munt & Theätre de la Place

behoorden over het algemeen tot de laat-romantische richting. Velen van hen hadden
uitgesproken nazi-sympathieën.
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Etcetera: Bij ons was erEmiel

Hullebroeck.

Walter Boers: In november 1938 werd in
Antwerpen en Brussel een congres van de
Raad georganiseerd, net na de inlijving van
het Sudetenland en de 'Reichskristallnacht',
het sein tot de jodenvervolging op grote schaal.
Het is vrij bedenkelijk dat Emiel Hullebroeck
zonder enige schroom aan het evenement
meewerkte. Maar hij was zeker niet de enige.
Bekende componisten als Willem Pijper, Arthur
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Honegger, Jacques Ibert en Umberto Giordano verleenden het evenement het nodige prestige. Flor Alpaerts dirigeerde er De Schelde
van Peter Benoit en ook werk van Jean Absil,
Jef van Hoof, Jan Sibelius en Ralph Vaughan
Williams werd er gespeeld.
De Raad hield zich niet alleen met politieke doeleinden bezig. Een deel van het succes
was ook te verklaren door het feit dat Strauss
probeerde de belangen van componisten van
ernstige muziek te behartigen. Dit gebeurde
vooral op het gebied van auteursrechten: de
periode waarin de werken beschermd waren,
werd van dertig op vijftig jaar na het overlij-
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den van de componist gebracht. Dat hij daarbij - en in al wat hij deed - vooral aan zijn
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eigen belang dacht, staat buiten kijf. Klaus
Mann had het in verband met Strauss over
een 'volledig gewetenloos en amoreel egoïsme'.
Etcetera: Componisten

die met de nazi's

sympathiseerden, konden dus ook buiten Duitsland op vrij veel goodwill rekenen?
Walter Boers: In de Vlaamse Opera van
Antwerpen met zijn sterke Wagneriaanse traditie werden die Duitse werken flink gepromoot. Strauss kwam zelf vaak naar Antwerpen om er de eerste niet-Duitse premières van
zijn werk mee te maken. Maar ook een werk
als Die Zaubergeige

van Werner Egk werd

onmiddellijk naar Antwerpen gehaald, hoewel het werk sterk antisemitische tendensen
vertoonde. Na 1945 heeft de componist het
werk herzien, maar de inhoud blijft hoe dan
ook bedenkelijk. Ook Mona Lisa, de opera
van Max von Schillings werd in Antwerpen
opgevoerd. Die Max von Schillings zorgde er
als voorzitter van de 'Preußische Akademie
der Künste' niet alleen voor dat Heinrich Mann
in 1933 ontslag nam. Hij weigerde ook zijn
vroegere vriend Franz Schreker te steunen,
toen deze probeerde zijn baan als leider van de
meesterklassen voor compositie te behouden
aan de 'Preußische Akademie der Künste'. Hij
vestigde de aandacht van de verantwoordelijRiesen-Protest-Kundgebung tegen Johnny spielt auf (Krenek) in de Weense Staatsopera (13/1/1928)
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ke minister op het feit dat Schreker gezien zijn
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joodse afkomst niet meer voor de betrekking

Schönberg hem samen met Berg en Webern

(Lingua Tertii Imperii), over de taalontwikke-

in aanmerking kwam. Schreker werd dan ook

als zijn belangrijkste leerling bestempeld. Zijn

ling in het Derde Rijk, vestigt Viktor Klem-

prompt ontslagen.

monumentale Deutsche Symphonie werd ook

perer de aandacht op het feit dat de meeste

De kritiek op die opvoeringspolitiek van de

in de Decca-reeks Entartete Musik opgenomen.

nieuwe woorden die toen in het Duits in om-

Vlaamse Opera kwam hoofdzakelijk uit Frans-

Dit seperatisme tussen dodecafonie en

loop kwamen te maken hadden met techniek.
De dweperij met het Duitse verleden was

talige hoek, zodat deze een communautair tintje

laat-romantiek was iemand als Schönberg

kreeg; dat was niet van die aard dat het de verant-

volkomen vreemd. In zijn Vereinfiir

woordelijken van gedachten deed veranderen.

sche Privataufführungen

musikali-

vooral een zaak van de Duitse Nationale Volles-

liet Schönberg werk

partij, een ultra-rechtse partij. Door mee te doen

van Sibelius spelen, voor wie hij trouwens een

aan die cultus van het verleden hebben de nazi's

Etcetera: In uw boek wijst u op het merk-

grote bewondering had. De opleiding die

geprobeerd deze groep voor zich te winnen.

waardige feit dat componisten als Werner Egk

Schönberg gaf, was helemaal niet geconcen-

Het type totalitaire maatschappij dat men

en Carl Orff met hun duidelijke

treed op het twaalftonenstelsel. Wat dat be-

in Duitsland trachtte uit de grond te stampen

treft, was hij zelfs vrij conservatief. Schönberg

was in zijn organisatie en technologie twin-

nazi-sympa-

thieën hun carrière vrijwel ongestoord
konden

uitbouwen,

terwijl

verder

componisten

door het regime gedesavoueerd

die

zelf heeft overigens belangrijk werk in dat

tigste-eeuws. Door de gruwel van de uitroei-

werden of ge-

laat-romantische tonale idioom geschreven

ingskampen en de nefaste afloop van de oor-

zoals Verklarte Nacht en de

log werd het in diskrediet gebracht. Maar men

dwongen werden te emigreren bijna

volkomen

vergeten werden.

Gurre-Lieder.

Het gaat trouwens helemaal niet op om to-

kan niet blind blijven voor het feit dat zo'n

Walter Boers: Victor Ullmann en Erwin

naal gelijk te schakelen met een conservatieve

totalitaire maatschappij door de huidige ont-

Schulhoff kwamen om in een concentratie-

politieke overtuiging en atonaal met een pro-

wikkeling van de massamedia en de informa-

kamp. Alexander Zemlinsky (1871-1942) en

gressieve. Anton Webern, de grote voorganger

tica zeker niet ondenkbaar is. Een belangrijk

Franz Schreker (1878-1934) overleefden de

van het serialisme, was een uitgesproken nazi.

deel van de bevolking blijkt bereid vrijheid in

oorlog niet. Van de geemigreerde componis-

Het nazi-regime kan trouwens niet zon-

ten slaagden velen er niet in een nieuw

der meer reactionair genoemd worden. Zeker

te ruilen voor een imaginaire veiligheid.

Gunther Sergooris

publiek op te bouwen. Of ze kwamen door de

in de eerste jaren had het modernistische

omstandigheden niet meer tot componeren,

trekken. De klemtoon werd gelegd op motori-

zoals Berthold Goldschmidt. Erich Wolfgang

sering, snelheid en techniek. Zij probeerden,

Walter Boers, Eén Volk, Eén Lied. Joodse en

Korngold had het geluk dat hij in Hollywood

een monolitische, rationeel georganiseerde

Arische muziek in het Derde Rijk, Uitgeverij

als componist van filmmuziek aan het werk kon

maatschappij op te richten. In zijn werk LTI

Hadewijch, Antwerpen-Baarn, 1 9 9 5 .

en een grote carrière maakte. Maar des te moeilijker werd het voor hem om zijn andere werk
au sérieux te laten nemen en om aansluiting te
vinden bij zijn vooroorlogse periode als schrijver van opera's en instrumentale muziek.

Tweemaal vergeten
Etcetera: Moet de muziekgeschiedenis
herschreven

hier

worden?

Walter Boers: Dat is niets nieuws. De

Vergeet
uw T V !

muziekgeschiedenis wordt voortdurend her-

I CLMTLSSCITAP 4 BIBLIOTHEKEN

schreven. Tot voor tien jaar kon je een

GQO

geschiedenis van de opera schrijven zonder
Meyerbeer en Halévy te vermelden. En heb-

j-Kormrv T-VMTMEXT LÜMPWV

ben zij een niet even belangrijke rol gespeeld
als Gluck of Weber? Aan de allergrootsten kan
moeilijk getornd worden. Hoewel we ook niet
mogen vergeten dat Bach bij het grote publiek
zo goed als vergeten was tot Mendelssohn
(nog zo'n belaagde joodse componist) hem

bil taitd^fk/di npk^üfc ffdhljd

van onder het stof haalde.

DeStreekkrant

De componisten waarover we het hier
hebben, zijn tweemaal vergeten: enerzijds door
de nazi's omdat het joden waren, anderzijds
door de naoorlogse generatie componisten
zoals Stockhausen en Boulez en musicologen
als Adorno en Leibowitz. Dodecafonie en serialiteit werden als alleen zaligmakend beschouwd.
Eisler werd dan weer in het Westen nauwelijks gespeeld omdat hij na de oorlog vooral in de DDR actief was. Nochtans had Arnold
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" Het gaat niet
om wat links
of rechts is.
Het gaat om wat
link of recht is."
YVES DESMET, HOOFDREDAKTEUR.

P

olitici staan niet langer op

daarmee zijn ook de vertrouwde

onafhankelijk gezichtspunt. Even

een sokkel. Partijen ont-

oriëntatiepunten weg.

ongebonden als onze lezers zelf.

volken, de oude bastions

De kaarten moeten dus elke dag bij-

Als bewijs dat De Morgen geen krant

verzakken, de strijd van de grote

getekend worden. En dat is precies

is die de dingen zwart-wit ziet, krijgt

ideeën lijkt gestreden. Het blikveld

wat De Morgen doet. We zoeken voor

u ze voortaan met meer ldeur. De

van de nieuwe generatie wordt niet

u uit welke vlag welke lading dekt.

rechter- en linkerpagina's blijven

meer in links en rechts verdeeld

Wie welke positie inneemt. En wie

behouden. Maar daar moet u verder

door een stel zuilen. Prima. Maar

z'n perken te buiten gaat. Vanuit een

niets achter zoeken.
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De t e r i n g naar cie n e r i n g gezet

1 9 9 3 was een belangrijk jaar voor de meeste theatergezelschappen in Vlaanderen.
Op dat ogenblik trad immers het theaterdecreet in werking.
Sommige gezelschappen zagen hun budget teruggeschroefd, andere genoten een aanzienlijke verhoging
of werden voor het eerst structureel erkend.
Wat betekent het voor de concrete werking van een gezelschap om meer of minder subsidies te ontvangen?

Klaagzang of hoerageroep?
De realiteit is genuanceerder, zo blijkt uit een rondvraag
bij de dalers (door Bruno Koninckx) en stijgers (door Kurt Melens,
bijgestaan door Inge Arteel, Tuur Devens en Myriam Van Imschoot).

Vijf voor twaalf
Zelden heeft de algemene berichtgeving in

tistieke kwaliteit op te krikken.' In totaal kre-

De nieuwe directie zag zich al meteen ge-

verband met theater zoveel ruimte gekregen

gen vijf gezelschappen een dergelijk krediet:

confronteerd met een lijk dat de oude directie

in de media als drie jaar geleden bij het be-

Arca, De Fakkel (nu Torka T.), Internationale

in de kast had verstopt: een flinke schulden-

kend worden van het advies van de Raad voor

Nieuwe Scène, Mechels Miniatuur Teater en

berg. Een deel van het overbruggingskrediet

Nederlandstalige Dramatische Kunst. Vooral

het Schooljeugdtheater. Het Schooljeugdthea-

moest dan ook gebruikt worden om deze

de verminderde subsidie die voor een aantal

ter zag zijn subsidies afgeschaft, maar kwam

schulden af te betalen. Dit had tot gevolg dat

theaters werd voorgesteld door de raad, deed

dankzij een overbruggingskrediet van 6 mil-

er nog minder geld was voor het artistieke

heel wat inkt vloeien. Deze inkt en de reacties

joen weer vlak bij de 6,6 miljoen die het tevo-

programma. Het eerste jaar konden dan ook

(voor en achter de schermen) van de getrof-

ren had. Het Mechels Miniatuur Theater vond

slechts twee produkties opgezet worden, en

fen theatermakers, zorgden er waarschijnlijk

het niet de aangewezen periode o m in het

het medewerkersbestand, zowel artistiek als

voor dat de overheid plots vanuit verschil-

openbaar te praten over deze materie. Torka

niet-artistiek, werd beperkt gehouden.

lende ministeries geld bijeen kon sprokkelen

T., Internatonale Nieuwe Scène en Arca ko-

kwam de dramaturg het eerste seizoen slechts

o m de gezelschappen die bij de subsidietoe-

men wel aan het woord.

Zo

halftijds in dienst, en moesten taken als licht-

kenning ook effectief minder geld kregen,

ontwerp en produktieleiding gecombineerd

toch nog een doekje voor het bloeden te ge-

Het meest drastisch was de feitelijke sub-

worden. Bij het tweede seizoen kon Torka T.

ven. Dat doekje werd 'overbruggingskrediet'

sidievermindering voor het Antwerpse gezel-

aan een 'normale' werking beginnen. Voor

' genoemd en bedroeg in totaal 42 miljoen frank.

schap vzw De Fakkel. De 29,6 miljoen subsi-

Stef Driezen was de afschaffing van de subsi-

Een aantal van de gezelschappen die hun eigen-

dies voor '92-'93 werden teruggebracht tot

dies voor De Fakkel uiteindelijk eigenlijk een

lijke subsidies sterk verminderd zagen, kwa-

nul frank. De Fakkel kreeg enkel een over-

goede zaak: op deze manier kon daadwerke-

men dankzij het overbruggingskrediet dat ze

bruggingskrediet van 15 miljoen. De subsidie-

lijk uitgevoerd worden wat bij een aantal mensen

kregen met hun totaal toch enigszins in de

vermindering zorgde bij dit gezelschap voor

bij De Fakkel al vroeger leefde. Torka T. k w a m

buurt van hun vroegere subsidie. Niet voor

de meest radicale verandering van allemaal.

eigenlijk niet echt uit de lucht vallen: er waren

niets kon De Standaard bij het bekendmaken

Een aantal mensen die voorheen al bij De

al langer mensen bij De Fakkel die met iets an-

van de uiteindelijke subsidies een artikel met

Fakkel betrokken waren, interpreteerden het

ders wilden beginnen, en de drastische subsi-

als kop 'Teatersubsidies blijven bij het oude'

signaal van de adviesraad positief en v o r m -

diewijziging betekende voor hen de concrete

publiceren. De schade mag dan beperkt zijn,

den samen een nieuw gezelschap dat De

aanleiding om dat ook daadwerkelijk te doen.

in de praktijk voel je het wel wanneer je met

Fakkel feitelijk overnam. O m verwarring te

minder geld moet rondkomen.

vermijden gaven zij dit gezelschap een nieuwe

Een ander gezelschap met een Antwerpse

De gezelschappen die naast de eigenlijke

naam: Torka T. Officieel heet het gezelschap

thuisbasis dat de subsidies fel verminderd zag,
was de Internationale Nieuwe Scène. D e 20

(verminderde) subsidie nog een overbruggings-

nog steeds vzw De Fakkel. Torka T. wiste, aldus

krediet kregen, konden volgens een artikel in

dramaturg Stef Driezen, de lei

compleet.

miljoen subsidies die het gezelschap tot '93

De Morgen van 30/4/93 het geld gebruiken om

Torka T. startte namelijk met een nieuwe

kreeg, werden teruggebracht tot 9 miljoen.

'problemen van afvloeiing op te lossen, of o m

Raad van Beheer, een nieuwe directie en een

INS kreeg daar nog wel een overbruggingskre-

in de loop van de volgende vier jaar de ar-

nieuwe programmatie.

diet van 6 miljoen bij. In totaal moest de INS
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het dus met zo'n 5 miljoen minder doen. Vol-

sen te werken omdat die bijvoorbeeld nog

gezelschap het met ongeveer zes miljoen min-

gens Dirk Celis van INS heeft dit op verschil-

meer open staan voor improvisatie, maar o m -

der moet doen. Jo Decaluwé zegt dat Arca het

lende vlakken gevolgen gehad. Ten eerste

dat men deze mensen niet meer voor een lan-

overbruggingskrediet

moest de INS haar vertrouwde

gere termijn in dienst kan nemen, kunnen zij

een gewone subsidie. De administratieve en

werkwijze

gedeeltelijk afbouwen, INS was of is gewoon

zich niet meer ontwikkelen binnen de groep.

heeft beschouwd

als

technische staf van Arca is al zo beperkt, dat

o m met een relatief grote groep acteurs te

Een derde belangrijk gevolg ziet Dirk Ce-

er geen afvloeiingen konden of moesten ge-

werken die samen met een regisseur bij voor-

lis op het gebied van de communicatie met

beuren. Wel is één persoon na zijn pensione-

keur een creatie opzetten. In plaats van twee

het publiek. De promotie kan niet meer zo

ring niet vervangen. Volgens Jo Decaluwé is er

van zulke produkties per seizoen te brengen,

goed gebeuren omdat men bijvoorbeeld moet

voornamelijk op artistiek vlak gesnoeid. Om-

besloot de INS na de subsidievermindering

besparen op ontwerpers. Het contact met het

dat pas in mei bekend werd dat de subsidies

o m nog maar één zo'n grote produktie per

publiek gebeurt niet meer op het zelfde ni-

verminderd zouden worden, moesten drie

seizoen op te zetten. Waar er vroeger bij de

veau als vroeger. Het eerste contact, bijvoor-

produkties die voor het volgende seizoen ge-

meeste produkties met dertien, veertien, of

beeld via folders of affiches, loopt anders, dus

pland waren, afgelast worden omdat ze een te

zelfs meer acteurs werd gewerkt, speelt de INS

krijgt het publiek een ander beeld van wat er

grote bezetting vereisten. Het meest spijtige

nu meestal met een bezetting van twee of drie

gebeurt bij de INS. Wél voelt men vanuit de

vindt Jo Decaluwé hieraan dat bij die drie

mensen. Dit gaat volgens Dirk Celis in tegen

INS dat er meer solidariteit is vanuit het pu-

produkties twee creaties voor Vlaanderen za-

zowel de 'roeping' van de INS als tegen wat het

bliek. Er is blijkbaar een trouw publiek dat

ten: Het spel met vragen van Handke en Re-

publiek van het gezelschap verwacht.

een emotionele band heeft met de INS. Na de

quiem voor een spion van Tabori. D o o r de af-

Een tweede belangrijk gevolg van de sub-

subsidievermindering heeft de INS dan ook

gelasting hiervan verloor Arca de rechten op

sidievermindering was dat de INS een aantal

een publieksinjectie gekregen: naar eigen zeg-

deze stukken, zodat die ondertussen door de

mensen moest afdanken. In totaal werden vijf

gen komt er nu veel meer publiek ldjken. Dit

KVS zijn kunnen gecreëerd worden. Arca

mensen ontslagen: twee mensen op het secre-

is volgens Dirk Celis zowat het enige positieve

vindt de huidige subsidie niet genoeg om een

tariaat, twee techniekers en de dramaturg.

gevolg van de subsidievermindering. Een laat-

reële basis te kunnen vormen, maar het gezel-

Het overbruggingskrediet werd gebruikt o m

ste belangrijk gevolg betreft de spreidingspoli-

schap wil ook geen schulden maken. Daarom

de vooropzeg van deze mensen te betalen.

tiek van de INS. Vroeger ging men veel meer op

tracht men risico's te vermijden, en program-

Ook wat betreft de mensen waar INS nog wel

reis met produkties, maar die reisvoorstellin-

meert men vooral stukken met een minder

mee werkt, heeft de subsidievermindering ge-

gen, vooral naar Nederland, zijn omwille van

grote bezetting. Bepaalde personen, zoals De-

volgen gehad. In tegenstelling tot vroeger,

de hoge kosten gedeeltelijk teruggeschroefd.

caluwé zelf, staan nu ook onder een grotere

toen bijna alle artistieke medewerkers vast in

Ook de tent, voor de INS een essentieel onder-

druk en moeten bijvoorbeeld meer spelen.

dienst waren, worden de meeste mensen nu

deel van hun concept, kan wegens de hoge

Arca is niet noodzakelijk met andere mensen

per produktie aangenomen. Dit heeft als na-

kosten niet meer gebruikt worden.

gaan werken. Volgens Decaluwé weten free
lance ontwerpers, acteurs of regisseurs dat ze

delig gevolg dat er geen sprake meer kan zijn
van continuïteit, temeer omdat men nu nog

Het Gentse Arca werd iets minder zwaar

bij Arca minder kunnen vragen dan in andere

meer dan vroeger met jongere mensen werkt.

getroffen door de subsidievermindering. De

huizen, en passen ze hun honorarium dan
ook aan.

D o o r hun geringere anciënniteit moeten die

eigenlijke subsidie werd van 31,5 miljoen te-

immers minder betaald worden. Het was al-

ruggebracht tot 20,9 miljoen, maar Arca kreeg

tijd al wel de keuze van INS om met jonge men-

wel 5 miljoen overbruggingskrediet, zodat het

Bruno Koninckx

Hoera, maar
1993 kende meer winnaars dan verliezers. Z o

lijk 20 miljoen i.p.v. 13 miljoen, 12 miljoen

melde gezelschappen

hebben minimaal

een ar-

werden Joris Jozef (nu Ultima Thule), Teater

i.p.v. 4 miljoen en 13 miljoen i.p.v. 6,6 miljoen

tistiek leider, een zakelijk leider en een

halftijd-

Taptoe,

Stadspoppentheater,

o m mee te werken. Etcetera praatte met hen

se ondersteunende

kracht voor administratie

Compagnie De Koe, Nova Zembla, De Pa-

en met De Parade, Nova Zembla, T g Stan,

vast loonverband

in dienst. Met acteurs

meestal projectmatig

het

Mechels

rade, Toneelspelersgezelschap Stan en Alibi

Ultima Thule, Alibi en Cie De Koe. Hun erva-

voor het eerst structureel gesubsidieerd. Zij

ringen en.bedenkingen sluiten soms bij elkaar

kregen een startenveloppe van 6 miljoen op

aan, maar er vallen ook verschillen te noteren.

gewerkt.

Alibi: In het begin denk je, wat een smak
geld, wat moet ik ermee doen. Maar zoveel is
het ook weer niet. Zonder die subsidies hadden

jaarbasis; Teater Taptoe, het Mechels Stadspoppentheater en Tg Stan kregen zelfs respec-

in

wordt

De enveloppesubsidiëring
dat het gezelschap

betekent

in de

we 'de smaakmakerij' nooit kunnen huren en

een vast

budget

uitbouwen. Het is een atelierruimte, werk-

tievelijk 9,5 miljoen, 9 miljoen en 13 miljoen

praktijk

frank. Verder vallen er nog een aantal stijgers

krijgt dat het zelf kan besteden,

te noteren bij de gezelschappen die al gesubsi-

paalde

dieerd werden. Theater Malpertuis, Need-

zelschappen

company en Blauw vier behoren tot de sterk-

investeren

ste stijgers en krijgen sinds 1993 respectieve-

tieruimte

richtlijnen.

binnen

be-

ruimte, en een eigen theater. Een echt theater-

Een constante is dat de ge-

laboratorium. En de subsidie heeft de steun van

het grootste deel van hun
in een vaste infrastructuur

en kantoor) en lonen. De

budget

Thassos en van FeVeCC mogelijk gemaakt.

(repeti-

Ulthima Thule (voorheen Joris Jozef): Het

bovenver-

is pas na de toekenning van de subsidie dat ik
E T C E T E R A XJV|55

als beroepspoppenspeler de beslissing heb ge-

op de manier waarop je met de realiteit om-

nomen om Ultima Thule als gezelschap op te

springt.

dex-aanpassingen en een natuurlijke groei nu
heel erg moeten opletten hoe en met wie we

richten. Voor ons is de subsidie een zegen. We

Theater Malpertuis: Met het binnenhalen

samenwerken. En dat is spijtig, want samen-

kunnen nu alles stilleggen om te repeteren,

van iemand als Dirk Tanghe als artistiek lei-

werking met gastacteurs is net één van onze

drie maanden lang. We kunnefn iemand als

der bleek de nochtans forse subsidieverho-

troeven. Soms kan je dat vertalen in co-pro-

Herwig De Weerdt vragen en nog betalen

ging niet te volstaan om zijn grootse projec-

dukties, maar voor sommige projecten is dat

ook. Met de subsidie hebben we vooral gepro-

ten uit te voeren. Je kan moeilijk het risico

niet de meest aangewezen oplossing.

beerd het gezelschap zakelijk uit te bouwen.

nemen om al dat geld in één groot produkt te

Dat is gelukt. In de komende periode willen

stoppen want dan zit je halverwege het sei-

we de promotie nog veel beter aanpakken en

zoen op droog zaad. Dus zaten wij na die Bour-

schappen staat zeker niet los van de subsidië-

uitbouwen.

geois gentilhomme

ring.

al dadelijk op de knieën.

De internationale

Tg

werking van de gezel-

Stan: Onze internationale werking

Het beheer van een beperkte financiële en-

Een gezelschap zoals wij kan eigenlijk maar

veloppe vergt aanvankelijk veel inspanning van

twee produkties per seizoen goed doen. Je kan

wordt mogelijk gemaakt door de subsidië-

de nieuwkomers. Wie meer ervaring heeft met

een heleboel kleine dingen doen, maar daar-

ring. Meestal spelen we in kleine theaters, die

de administratieve

mee profileer je je niet als gezelschap.

zelf ook geen reserve aan fondsen hebben.

verantwoording

enveloppesubsidiëring,

van een

gaat op zoek naar de

limiet van zijn werking.

als

Needcompany: Voor elke frank die de

gezelschap mee onder de vleugels van het

Vlaamse Gemeenschap geeft, zoeken wij twee

Needcompany:

Waar

we vroeger

De Parade: Het grootste probleem dat wij

Kaaitheater vielen, kregen we door de enve-

frank in het buitenland.Het probleem is dat

hebben ervaren met de subsidiëring, is de

loppesubsidiëring de kans om helemaal zelf-

die fondsen enkel projectmatig kunnen wor-

omschakeling van een financieel nietsbedui-

standig te functioneren. Op artistiek vlak

den gezocht. De vier-jaren subsidieregeling

dend vzw-tje naar een mini-kmo. Op het

heeft de subsidie niet zoveel invloed.

biedt de mogelijkheid om een werking op lan-

ogenblik dat De Parade praktische moeilijk-

ge termijn uit te bouwen, maar het volstaat

heden ondervond, is echter gebleken dat de

niet om de produkties te realiseren.

Administratie Kunst niet alleen passief, maar

De Parade: Tijdens het eerste jaar van de

ook actief enorm goede steun verleent. Het

subsidie hebben we onze werking zelfs inter-

volstaat de telefoon te nemen en de Paro-

nationaal kunnen vertalen, in Edinburgh. Ook

chiaanstraat op te bellen om degelijk advies te

al moet worden gezegd dat we daarvoor beroep hebben moeten doen op een bijkomende

krijgen.

Ultima Thule: Door de projectsubsidies

reissubsidie. Het is dus zeker niet zo dat een

die we vroeger binnenhaalden, hadden wij ge-

startenveloppe je plots veel ademruimte geeft.

lukkig al ervaring op zakelijk en boekhoud-

Keurslijf en sneeuwbal

kundig vlak.

Alibi: Het probleem is dat je met zes mil-

Aan de toekenning van de

startenveloppe,

joen geen twee produkties tegelijk de baan op

Blauw Vier: Artistiek is het grootste ver-

kan sturen. Je zit met dezelfde cast, dezelfde

schil met de periode tot 1993 dat we nu over

normen die het decreet bepaalt.

camionette, dezelfde mensen die techniek

een langere periode plannen. Waar we vroe-

betekent dat minimaal

doen. Tachtig voorstellingen per jaar vallen

ger pas aan het einde van elk project de vol-

jaar spelen, waarvan minimaal één creatie, één

dan ook zeer zwaar.
Cie De Koe: Op een bepaald moment

hangt de verplichting vast om te voldoen aan de
Kwantitatief

80 voorstellingen

per

gende produktie onder de loep namen, dik-

schrijf- of compositieopdracht

wijls in functie van de vorige, denken we nu

periode van vijf jaar, en een eigen inbreng van

gedurende

een

word je moe van de beperkte middelen. Bas

aan een grotere boog, gespannen over een pe-

12,5% (10% voor het jeugdtheater)

Teeken is artistiek leider, schrijft mee, regis-

riode van vier jaar. Of dat enkel met de finan-

sidies. Ook de beginnende gezelschappen moeten

seert soms, speelt soms, ontwerpt de affiches

ciële enveloppe te maken heeft, valt te betwij-

meteen volop meedraaien in het geprofessiona-

en het decor. Het voordeel is natuurlijk dat je

felen. Het heeft ook veel te maken met het feit

liseerd circuit. Nogal wat gezelschappen

een eigen imago krijgt, want alles komt van

dat je meer ervaring hebt.

onder de 'produktiedwang'

van de sub-

lijden

of onder de onmo-

jou, van binnen de ploeg. Maar op langere

Cie De Koe: Wij kunnen met de subsidie

termijn wordt het heel stresserend en zelfs

nauwelijks de loonkost dekken. En daarom

Needcompany: De normen van het de-

verengend om nooit mensen van buitenaf te

kunnen wij ook geen stukken spelen met een

creet hebben een uitbreiding van de activitei-

kunnen betrekken.

grotere cast. Of we moeten co-produceren,

ten van Needcompany noodzakelijk gemaakt.

maar dat wordt ons eigenlijk ook al moeilijk

Het is zo goed als onmogelijk om met een re-

de artistieke

gemaakt. Je mag dan hoogstens de helft van

gisseur als Jan Lauwers méér dan één of twee

is echter veel ge-

de voorstellingen die je speelt laten meetellen

creaties per jaar te maken, en de grootte van

Hoe de enveloppesubsidiëring
werking

heeft beïnvloed,

gelijkheid om even een stap terug te zetten.

voor de norm, afhankelijk van de inkomsten-

de voorstellingen maakt het dan weer onmo-

T g Stan: De artistieke werking wordt mee

verdeling. We proberen toch voorstellingen te

gelijk om meer dan 60 keer te spelen. (Need-

differentieerder.
bepaald door de structuur waarin je werkt. Je

maken met een grote bezetting, bij voorbeeld

company heeft dit opgelost door het werk van

hebt een behoorlijke repetitieruimte nodig,

door Drie Zusters op het repertoire te nemen,

choreografe/regisseur Grace Ellen Barkey mee

en je moet je kunnen permitteren om een lijn

wat we over twee jaar willen doen. Dat zal dan

op te nemen in hun produkties, nvdr).

uit te werken. (...) Idealisme heeft niets te ma-

ons eerste feitelijke repertoirestuk zijn, want

ken met geld. Het gaat immers niet om het

behalve De Menagerie

cliché van de arme kunstenaar. Of je wel of

schreven we tot nog toe alles zelf.

niet gesubsidieerd wordt, heeft geen invloed
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van de Schamele

Drie

T g Stan: We merken dat we door de in-

Nova Zembla: Van kleine gezelschappen
wordt enorm veel verwacht. Dat heeft te maken met een doorbraak bij de vorige subsidieronde. Toen is er radicaal voor gekozen om
45

enkele jonge theatermakers kansen te geven

decreet door, want je moet die 80 voorstellin-

ten koste van oude waarden. Op zich is dat

gen halen, en je weet dat er argwanende ogen

uitgegroeid tot een huis van vertrouwen voor

natuurlijk fantastisch. Maar elke beslissing kent

op je vingers kijken. Op die momenten, als je

een aantal organisatoren.

ook een schaduwzijde. In dit geval is dat het

er alleen voorstaat, laat de buitenwereld zien

hoge verwachtingspatroon dat samen met de

hoe meedogenloos hij is.

heel grote vraag naar produkties, en we zijn

Ook op het gebied van promotie en profilering is de situatie van het jeugdtheater heel
anders. Dat heeft voor- en nadelen. Blauw

toekenningsbrief in de enveloppe is geslopen.
nor-

Vier speelt bijvoorbeeld veel schoolvoorstel-

probleem dat er teveel plannen zijn dan te

men heeft als logisch gevolg dat de gezelschap-

lingen, waardoor we veel meer in de anonimi-

weinig. Toch vormen de normen een pro-

pen hun werking uitbreiden. Deze

teit blijven. Maar gelukkig moeten we ook

bleem, vooral door onze manier van werken.

expansie wordt problematisch wanneer de sub-

niet meedraaien in de publiciteitsmolen. Zelfs

Tijdens het opstellen van het nieuwe dossier,

sidiënt niet de nodige middelen kan

vrijmaken

voor beginnende gezelschappen is het tegen-

T g Stan: Wij hebben meestal eerder het

Het opleggen van hoge kwantitatieve

natuurlijke

waarbij je een gedetailleerd plan moet opstellen

om de werking structureel in goede banen te lei-

woordig mogelijk om een vrij zware promotie-

voor 1997, is gebleken hoe onmogelijk dat voor

den. Bovendien

generatie

campagne voeren. Maar dat is onze keuze niet.

Stan is. Bovendien boeken de meeste theaters

theatermakers alweer te dringen.

Theater Malpertuis: Er zijn nu zo'n 50

ties hebben we in onze eigen ruimte gebracht.

en kunstencentra de voorstellingen ten laatste

staat de volgende

Nova Zembla: Onze laatste twee produk-

een half jaar op voorhand. In de praktijk pro-

gezelschappen die subsidies aanvragen. Waar

Alles bij elkaar heeft de noodzaak om te spe-

beren we de norm te halen door af te spreken

moeten die allemaal van leven? Beter zou zijn

len in eigen huis een helende werking gehad.

met de centra dat we op die en die data 'iets'

dat bestaande gezelschappen iemand onder

Je merkt ook aan de voorstellingen dat we nu,

zullen doen, zonder dat volledig in te vullen.

dak nemen.

in ons derde werkingsjaar, de krachten op-

Blauw Vier: De keerzijde van de planma-

Needcompany: Er zijn enkele beleidsma-

nieuw kunnen bundelen. In eigen huis spelen,

tige aanpak is dat het waanzin is om begin '96

tige problemen. Vanuit het ministerie moet er

betekent ook dat je voorzichtiger kan omgaan
met de voorstelling en met je publiek. Je hoeft

(het ogenblik dat je je dossier moet indienen)

gekeken worden naar de structuur en ontwik-

na te denken over iets dat in 2001 plaats moet

keling van gezelschappen, die mee wordt be-

niet mee te draaien in de multi-color affiche-

vinden. De artistieke noodzaak, de drang is er

paald door de subsidie. Je krijgt automatisch een

campagnes. Je voorstelling wordt aan een

vaak nog niet.

schaalvergroting die moeilijk terug te dringen

ldein publiek gepresenteerd, dat alleen daar-

Nova Zembla: De basis voor onze wer-

is. Needcompany is daar een schoolvoorbeeld

voor je atelier betreedt. Het blijkt ook dat een

king volgens het aanvraagdossier was de

van. Dat is een sneeuwbal, en rollende sneeuw-

publiek bereid is deze stap naar het atelier van

samenwerking tussen Peter De Graef, An De

ballen worden niet automatisch kleiner.

een gezelschap te zetten: we hebben 15 keer

Donder en ikzelf (Luc Nys). De planning was

Steeds meer gezelschappen die -

eenmaal

gespeeld voor een publiek van ongeveer 45

gemaakt voor het eerste jaar, en werd ook uit-

gesubsidieerd - steeds meer voorstellingen spe-

personen. Nova Zembla kreeg ook de kans

gevoerd. Toen bleek echter dat we artistiek

len. In deze context laat de noodzaak aan pro-

om de voorstelling opnieuw te laten groeien:

niet met hetzelfde bezig waren. Ik wilde con-

motie

eerst spelen, en als het goed is, dan kan het de

tinuïteit op lange termijn. Voor Peter lag dat

gezelschappen zoeken andere uitwegen. En het

deur uit. Onze fout met vroegere produkties

anders. Dat zijn factoren die niet te voorzien

jeugdtheater is dan weer een situatie apart.

was dat we toegaven aan de druk, en de voor-

en profilering

zich voelen.

Sommige

zijn. Met het gekende resultaat. We zijn uit

B l a u w Vier: De hele sector van het jeugd-

stelling verkochten op het ogenblik dat we er

elkaar gegaan met het inzicht dat we met twee

theater is zo georganiseerd dat je al méér dan

zelf nog niet aan toe waren. Nu, na een jaar

onverenigbare routes bezigwaren.

een jaar op voorhand heel concreet de pro-

scherven ruimen, geven we onszelf de tijd.

Op het ogenblik dat Peter vertrok, moes-

dukties moet kunnen invullen. Voor

het

Kurt Melens

ten we eigenlijk van nul terug beginnen bou-

jeugdtheater gaat het argument van de verza-

wen. Opnieuw op zoek naar de kern. Dat

diging van de sector echter niet op. Als we nog

vraagt tijd, minstens één overgangsjaar. En op

maar zeggen dat we een voorstelling gaan ma-

m.m.v. Inge Arteel, Tuur Devens,

die ogenblikken wegen de normen van het

ken, kunnen we vijftig keer spelen. Er is een

Myriam Van Imschoot
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La m é m o i r e en j e u

Jef De Roeck
las een

geschiedenis wan het Franstalige theater
in België.
Een niet al te coherent verhaal

mémoire

vlugger overheen. Het boek is op de eerste plaats

het gaat en een enkele keer staat er één buiten

en jen kunnen dragen: het is altijd werk van

voor franstalige Belgen geschreven. De buiten-

de chronologische context.

het geheugen. Paul Aron, docent aan de Uni-

staander zal het niet altijd gemakkelijk hebben

Het is j a m m e r dat registers van namen en

versité Libre de Bruxelles, gaf die titel aan een

om de draden van het verhaal bijeen te houden.

trefwoorden ontbreken; die zouden het nut

Elk geschiedenisboek zou de titel La

In de verschillende hoofdstukken en pe-

van het boek hebben verhoogd. In de tekst

Hij

rioden laat Aron niet na op raakpunten met

wordt bij namen van personen systematisch

schreef het op initiatief van het Théâtre Na-

Frankrijk te wijzen: Fransen die hier of Bel-

het geboortejaar, c.q. stervensjaar, vermeld

tional de la C o m m u n a u t é française de Belgi-

gen die ginder in het theater werkzaam zijn,

wanneer deze personen voor de eerste keer in

boek waarvan de ondertitel luidt: Une histoire
dn théâtre de langue française

en Belgique.

que naar aanleiding van het vijftigjarig be-

Franse gezelschappen die hier op tournee ko-

het verhaal worden genoemd. Enkele terloops

staan van deze instelling, die tot 1986 Théâtre

men, en uiteraard Franse auteurs die hier of

genoteerde detailfouten doen vrezen dat de

National de Belgique heette.

omgekeerd Belgen die ginder worden ge-

accuratesse hier en daar te wensen overlaat.

speeld. Hij stipt parallellen of verschillen tus-

Z o wordt deSingel tweemaal met waardering

Aron deelt zijn verhaal in vier perioden
littéraires

sen het theaterbestel in Frankrijk en dat in

aangehaald, maar met een

(1830-1918), Théâtraliser le théâtre (1918-1940),

België aan. Hiermee geeft hij terzelfder tijd te

chronologie. Pas in 1983 begon Frie Leysen er

L'art de la stabilité

met een eigen programmatie; dit moet dan

in: Scènes

commerciales

- scènes

onnauwkeurige

(1940-1970), Créer à tout

kennen hoezeer de cultuur van de franstalige

prix (1970-1995). Als een rode draad loopt er

Belgen aanleunt bij en deel uitmaakt van de

niet tegenover toestanden van de jaren '70

de evolutie van het beleid ten opzichte van het

algemene Franse cultuur, en toch haar eigen-

aan franstalige kant worden geplaatst. Het-

theater doorheen. Van het decreet van 1830

heid heeft en onderhoudt.

zelfde geldt voor de Internationale Nieuwe

dat 0111 het even wie een theater mocht ope-

Het boek handelt over franstalig profes-

Scène, ontstaan in 1972, die wordt geciteerd in
een context van de jaren '80.

nen, over de stichting van de driejaarlijkse

sioneel volwassenen theater en niet over kin-

staatsprijs voor de toneelschrijfkunst in 1859

dertheater, poppentheater, amateurtheater, stu-

Het lijkt soms, zoals in dit geval met Mis-

en de oprichting van een Théâtre National/

dententheater, theater in dialect of dansthea-

tero Buffo, alsof A r o n een bepaald gegeven er-

Nationaal Toneel in 1945 tot de huidige subsidie-

ter, tenzij in verband met ontwikkelingen in

gens in zijn verhaal wilde opnemen en niet de

regeling via 'contrats-programmes' tussen de

het eerstgenoemde. Daar hebben ook de frans-

geschiktste plaats vond om het te vermelden.

overheid en de theaters.

talige toneelauteurs uit Vlaanderen en andere

Zijn werk is ongetwijfeld een verdienstelijk

contactpunten met 'le nord du pays' hun

essay, maar de lezer zwalpt soms wat door een

zowel in de toneelschrijfkunst als op de scène

plaats. In de Bibliographie

zijn de

verhaal dat hij coherenter had gewild. Dit

in de toneelspeelkunst, worden weerspiegeld

publicaties van Luk Van den Dries en Rose

euvel vloeit allicht voort uit de aard v a n de

in het kleine gebied van franstalig België.

Werckx over de 'vergeten vormgever' René Mou-

theatergeschiedenis zelf: op coherentie heeft

Aron tracht de verbanden te zien. Hij citeert

laert en van Frank Peeters over het Vlaamse

die het niet gemunt.

veel namen van auteurs, theaterdirecteurs, ge-

Volkstoneel overigens de enige nederlandsta-

zelschappen, regisseurs, acteurs, decorbou-

lige titels.

De grote tendensen in het westerse toneel,

sommaire

wers, critici. Hij streeft ernaar het feitenmate-

Onder de talrijke illustraties, waarvan en-

riaal te ordenen en, waar het kan, in een per-

kele in kleur, bevinden zich interessante do-

Jef De Roeck

spectief te plaatsen. In elke periode wijst hij op

cumenten, zoals de foto van de Beursschouw-

Paul Aron, La mémoire en jeu. Une histoire d u

pogingen tot vernieuwing die telkens weer de

burg die in 1885 werd gebouwd en in 1890 af-

théâtre de langue française en Belgique,

kop opsteken. Soms gaat hij daar wat meer op

brandde; andere prenten lijken opgenomen

Théâtre National de la C o m m u n a u t é française de

in of blijft hij bij een figuur of een fenomeen

bij gebrek aan beter. De onderschriften be-

Belgique/Ante Post, Bruxelles, 1 9 9 5 , 3 8 2 blz.,

wat langer stilstaan; andere keren glijdt hij er

schrijven niet altijd volledig om wie of wat

1 . 4 5 0 fr., ISBN 2 - 8 7 3 1 7 - 0 4 7 - 6 .
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SIRE

HET GEVOLG

[o.V.]

speelt

Een jaarboek over de podiumkunsten
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

* Regen in de z o m e r
(naar het b o e k ' C e t été-la van Gabrielle Vincent)

Sire wil een representatief beeld geven v a n het
theaterlandschap in beide taalgemeenschappen.
Vlaamse en Waalse redacteurs belichten
in dit eerste nummer de contouren van het
theater- en dansleven in hun gemeenschap.
Met bijdragen van Pieter T'Jonck,
Jean-Marie
Wynants, Mark Deputter, Benoit Vreux,
Els Boeten, Micliel Jaumain, Erwin Jans,
Liic Delisse, Geert Opsomer, Anne Wibo, Jacques
De Decker en Marianne Van Kerkhoven.

Regie: Arlette Van Overvelt
Muziek: Piet Slangen
Spel: Reinhilde Van Driel, Michel Mentens
en Elise Bundervoet
Voor iedereen vanaf 4 jaar

Voorstellingen
première op za 23 en zo 24 maart
in de warande,Turnhout
vanaf di 26 maart t o t en met 3 juni 1996
in Turnhout, Nijmegen (NL), Amsterdam (NL),
W i l r i j k , Heist-op-den-Berg, Aalst, K o r t r i j k ,
Leuven, Hasselt, Tongeren, Berchem.Vught (NL),
Tielt, Eindhoven (NL), Gent.

Sire, een drietalig boek, wordt voor het eerst
gepresenteerd in mei '96, en wordt gerealiseerd
door het Vlaams Theater Instituut en
Maison du Spectacle La Bellone.

I n f o : H e t Gevolg,

VLAAMS
\ ; C / I THEATER
m & INSTITUU

tel: 014/42.63.27 - fax: 014/42.82.36
B o e k i n g e n : Jeux Interdits, Mare Verstappen,
tel: 03/235.21.17 - fax: 03/272.06.14

Inlichtingen:
Sainctelettesquare 19 - 1000 Brussel
tel 0 2 / 201 09 0 6 • fax 0 2 / 203 02 0 5
Prijs: 450 Bef

V

J

Etcetera
Abonnementen
Een j a a r a b o n n e m e n t ( 6 n u m m e r s ) kost 7 5 0 fr. of

O n t w e r p Dooreman

B r u g g e : De Korre, St. -Jakobsstraat 3 6 - Theater De Werf,

Z e t w e r k e n v o r m g e v i n g Griffo, Gent

Werfstraat 1 0 8

fl. 5 0 (CJP 7 0 0 fr. of fl. 4 5 ) . Een steun-

D r u k I m s c h o o t , Gent

B r u s s e l : De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -

a b o n n e m e n t kost 1 5 0 0 fr. of fl. 8 5 .

Administratie

Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke

Betaalbaar op rekening 4 3 3 - 1 0 6 9 9 5 1 - 6 6
bij de K r e d i e t b a n k te 1 0 0 0 Brussel.

Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 1 4 6

Josepha Buyle
Advertentiewerving

,

Gerd Jacobs

Nieuwscentrum Walry, Zwijnaardsesteenweg 6 - Vooruit,

bij de A B N A m r o b a n k te H u l s t

Dienst voor C u l t u u r p r o m o t i e

Sint Pietersnieuwstraat 2 3

(giro van de b a n k is 1 0 6 8 6 3 5 ) .

Vooruitgangstraat 3 2 3 , 1 0 0 0 Brussel

L e u v e n : Stuc, Van Evenstraat 2d

U w a b o n n e m e n t w o r d t a u t o m a t i s c h verlengd,

tel. 0 2 / 2 0 1 . 0 4 . 0 4

Verkooppunten

Losse n u m m e r s
kosten 1 5 0 fr of fl 8 .
Verantwoordelijke

uitgever

Strombeek-Bever: Cultureel Centrum, Gemeenteplein
Tielt: Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 5

t e n z i j u het opzegt één m a a n d voor het afloopt.
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Gent: De Brug, Phoenixstraat 1 - Fnac, Veldstraat 8 8 -

Voor N e d e r l a n d op rekening 4 7 . 2 9 . 5 0 . 3 1 2

Tongeren: De Velinx, Dijk 111

Vlaanderen
Antwerpen: Boekhandel Dieckxens, Melkmarkt 34 - De Groene

Nederland

Johan W a m b a c q

Waterman, Wolstraat 7 - deSingel, Desquinlei 2 5 - Monty,

A m s t e r d a m : Theater Instituut Nederland, Herengracht 168 -

Mangelschotstraat 13, 1 8 6 1 Woivertem

Montignystraat 3 - 5

International Theatre & Film Bookshop, Leidseplein 2 6
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bill
jong grafisch collectief dat zich beweegt tussen strips en " s m a l l press"

t i j m - groot vee
over drie jonge zussen; over Families, macht, liefde en oversneden haat

herwig de weerdt & rudi genbrugge - rabelais
doe u tegoed aan gigantische hoeveelheden voedsel, drank en vrouwen ...

de tijd - over de dorpen
erfgenamen op zoek naar herkenning en bevestiging, naar verbondenheid

ensor-strijkkwartet en karei vingerhoets - les vendredis
russische salonmuziek uit het einde van de 19de eeuw

dito-dito - als je broedt, word je een beetje kip
via taal en muziek worden verhoudingen en codes op hun kop gezet

de roovers - de rechtvaardigen
moskou, 190^, aan de vooravond van een bomaanslag en daarna; een gespannen sfeer, passie, angst

wij zijn van boechout maar niet fanatiek
DE VELINX richt de spots op een verzameling talenten (ra ra ra ...) uit dit dorp

beethoven academie
streelt het oor m e t de klanken van schönberg, strauss en schubert

30

fred delfgaauw - momenten
de mooiste, leukste, meest aangrijpende momenten uit het oeuvre van deze bijzondere poppenspeler

mei
4

needcompany - macbeth
het bloedigste aller shakespeare-tragedies op de wijze van jan lauwers

8

de stichting - hun !
over de chemische processen van de liefde; tragisch maar onweerstaanbaar komisch

10,11

bizar furieux
een hele nacht dansen, live optredens, kunst, kitsch, design en video-art

18,19,20 jongerentheaterproject luc joosten - stik ! ,p,emfr " 1
mislukt in de liefde bindt alceste de strijd aan met de mensheid en gaat zo langzaam ten onder;
verre bewerking van 'de misantroop' van molière

20

annie m,g. schmidt - dag
een hele dag lang voorlezen, voordragen, zingen uit het werk van deze literaire koningin

22

drie vingers - spinnen kunt ge niet opereren
over zoeken naar de al dan niet verloren onschuld in een ontroerende en licht humoristische voorstelling

25

verjaardag de velinx - techniekersbal
de velinx viert oud jaar - nieuw jaar én zijn tweede verjaardag

juni
16

operabezoek de munt - carmen
over een passionele liefde m e t een tragisch einde m e t de muziek als drager van het verhaal; regie guy joosten

20 6 -25 a zomertentoonstelling elk jaar één
100 tongerse attributen van 1900 tot nu; in nauwe samenwerking m e t de tongerse bevolking

info & reservaties

I

DF

VELINX dik m. 3700 tongeren - tel. 012 / 39 38 00 fax 012/ 39 37 85

I

ft
té

K A A I T H EATER

afcjgftv

APRIL-ME11996
van P e t e r H a n d k e , r e g i e Lucas Vandervost, met Brit
naar Anton T s j e c h o v ' s Drie

Alen, D i r k Buyse, Jobst S c h n i b b e , T a n i a van der

Zusters

r e g i e Elizabeth LeCompte; met W i l l e m Dafoe, Roy

S a n d e n , Tom van Dyck en Rita W o u t e r s .

Faudree, Ari F l i a k o s , Karen Lashinsky, B e a t r i c e Roth,

8-11 mei,

Kaaitheater-Studio's

Dave S h e l l e y , Peyton Smith, Kate Valk en Jeff
W e b s t e r ; v o r m g e v i n g J i m Clayburgh, J e n n i f e r Tipton,
Christopher K o n d e k , John Collins en J a m e s Johnson
n i e u w e produktie

met d r i e w e r k e n van M e n d e l s s o h n : de

11-15 april,

Ouverture,

Lunatheater.

Midzomernachtsdroom

Italiaanse

•

E EMPEROR

JONES

Hebriden

( o r k e s t d e l e n ) en de

Symfonie.

15 mei,

Lunatheater.

van Eugene O ' N e i l l

Presentatie: Kaaitheater on do Filharmonische Vereniging van

r e g i e Elizabeth LeCompte; met W i l l e m Dafoe, Paul

Brussel, i.s.m. het Festival van Vlaanderen en Royale Beige.

Lazar, Dave S h e l l e y en Kate V a l k ; vormgeving J i m
Clayburgh, Clay S h i r k y , J e n n i f e r Tipton, Christopher
Kondek, J o h n C o l l i n s en J a m e s Johnson
A c t e u r s - r e g i s s e u r s Jos V e r b i s t en Ger T h i j s en a u t e u r

m u z i e k David Linton
18-22 april,

Geert van I s t e n d a e l w e r k e n s a m e n aan e e n project op

Lunatheater.

basis van Brechts

Y APE

17-18, 21-25 mei,

Vluchtelingengesprekken.
Kaaitheater-Studio's

Productie Kaaitheater en het Nederlandse Nationale Toneel.

van Eugene O ' N e i i l
r e g i e Elizabeth LeCompte
met W i l l e m Dafoe, Roy Faudree, Rolf H e l m , Shaun

•

Irons, Paul Lazar, Scott R e n d e r e r , Dave S h e l l e y ,

Ictus besluit het s e i z o e n met drie c o n c e r t e n :

Peyton Smith en Kate V a l k ; vormgeving J i m

- THE VIOLA

Clayburgh, J e n n i f e r Tipton, Christopher Kondek, John

k a m e r m u z i e k van M o r t o n Feldman, Igor S t r a v i n s k i ,

Collins en J a m e s Johnson; muziek John Lurie

L ü c i a n o B e r i o , T r i s t a n M u r a i l en J o h a n n e s Brahms.

nieuwe produktie
26-28 april,

30 april,

30 mei,
1-4 mei,

Lunatheater.

met de steun van het A m e r i c a n Cultural Center

-

IN MY

LIFE

Lunatheater

CHANSONS

l i e d e r e n van S t e f a n W o l p e , Peter V e r m e e r s c h , Igor
S t r a v i n s k i , George Aperghis, Luigi D a l l a p i c c o l a ,
W a l t e r Z i m m e r m a n en M i c h a e l Finnisey.

De toeschouwerslijn: 02/201 59 59

31 mei,

-

Lunatheater

MOUVEMENTS

Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de

voor dans g e s c h r e v e n c o m p ö s i t i e s van T h i e r r y De

Vlaamse Gemeenschap, administratie voor de kunst, de Vlaamse

M e y , K a r l h e i n z S t o c k h a u s e n en Kaija S a a r i a h o .

Gemeenschapscommissie

1 juni,

van

het

Brussels

Hoofdstedelijk

Lunatheater

Gewest, de Stad Brussel en de Nationale Loterij. Hoofdsponsor is
de Kredietbank. Mediasponsors zijn Knack, De Morgen en Radio 3.

A l l e v o o r s t e l l i n g e n v a n g e n a a n om 20u30.
Lunatheater,

Knack

D e Morgen

Sainctelettesquare 20,1000 Brussel

(aan het kanaal, naast de Citroen-hoofdzetel)
Studio's,

Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81,

1000 Brussel (nabij het kanaal, ter hoogte van de
Ninoofsepoort)

