
De moderniteit van Louis XIV 
Isadora Duncan en anderen vonden aan 

het begin van deze eeuw de moderne dans uit 

als vrije, emotionele reactie tegen het mecha-

nische in het klassieke ballet. Zij wou afstand 

nemen van de quasi-militaire discipline van 

het klassieke ballet. Maar de moderne dans 

raakte al snel verstrikt in de contradicties van 

het modernisme. Moest men reageren tegen 

het mechanische, de strenge codes van het 

klassieke ballet, of tegen het anekdotische, 

verhalende, kitscherige karakter van de cho-

reografieën? Door te vaak het tweede te kie-

zen, kon het eerste: het ontwortelen van na-

tuurlijke bewegingen uit hun tijd- en plaats-

gebonden context, terug binnensluipen. Los 

misschien van de codes van het klassieke bal-

let, maar niet los van de Tayloristische ideeën 

die er achter schuilden. Ook de moderne dans 

is uiteindelijk een voyeuristisch spektakel, op-

gebouwd in functie van een absoluut oog waar-

in geabstraheerde, ideale lichamen op me-

chanische manier bewegen. En zoals de jichti-

ge Louis x i v waagt de moderne toeschouwer 

het niet om mee de beentjes te heffen. 

Het meest beroemde schilderij van Louis x i v 

is het staatsieportret uit 1701, geschilderd 

door Hyacinthe Rigaud. Het portret verving 

de koning in de troonzaal in Versailles als de 

vorst afwezig was. Men was verplicht het even 

veel respect te tonen als de koning zelf: het 

beeld was de koning. De toen drieënzestigja-

rige koning heeft op Rigauds doek een oude 

kop, je ziet zijn vermoeide ogen en ingezon-

ken kaken (na een tandoperatie vijf jaar vroe-

ger). Maar Rigaud heeft dat hoofd op een 

jong lichaam geplaatst: de koning heft par-

mantig zijn staatsiekleed op om zijn in ele-

gante kousen gestoken beste beentje voor te 

zetten. Allicht een herinnering aan zijn 'dan-

cing days' want in werkelijkheid waren de 

onderste ledematen van de vorst dan al lang 

krom van de jicht. 

De enige eenzame performer in Interesting 

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

ste die je tegenkomt op de benedenverdieping 

van het MUHKA. Hij beweegt half tegen een 

muur op, half op de vloer. Terwijl hij naar 

zichzelf kijkt (en je kijkt natuurlijk met hem 

mee) in een televisiemonitor. Onder die m o -

nitor is een camera gemonteerd, die echter 

gekanteld is onder een hoek van negentig gra-

den. De muur waarop de danser klimt, lijkt 

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

In al zijn eenvoud is dit misschien het mooi-

ste stuk uit dit werk van Eric Raeves. De zon-

nekoning bekijkt zichzelf terwijl hij danst, 

maar dan wel op zijn kant. 

Mare Ho l t ho f 

Z o t Geweld 
Regie: Greet Vissers Choreografie: Marie De Cor te Muziek : Guido Schiffer 

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

23 april, C C Heusden-Zolder 
(011/53.33.15); 

25 april, C C De Schakel, Waregem 
(056/62.13.40); Blauw Vier Met dank aan C C Bercheni en C C 

De Schakel, Waregem. 

Voorstel l ingen : 

12, 13 april 1996 
(p remiè re reeks ) , deSingel, 

Rode Zaal - Villanella 
(03/248.38.00); 

14, 15, 16 april, De Warande, 
Turnhout (014/41.69.91); 

18 april, C C 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); 

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 
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