
Kle ine verkenn ing van een tussengebied 

'Het lichaam als een sculptuur die zijn vorm 

beweegt' Deze uitspraak van de Amerikaans-

Vlaamse choreografe Meg Stuart in Ziggurat 

had het motto kunnen zijn van de achtste edi-

tie van het dans- en mimefestival De Bewee-

ging. Bewegende lichamen als beeldende 

kunst, niet alleen op de thèaterbühne zoals bij 

menig hedendaagse dansvoorstelling, maar 

ook in het museum. 

Van Vlaams laboratorium naar 
internationale werking 
De Beweeging (met een extra e, om als een 

geboortewee de lichaamsbeweging en vernieu-

wing nog kracht bij te zetten) bestaat sinds 

r984. Doel was de opkomende dansgolf die 

zich in Vlaanderen manifesteerde een speel-

plateau te geven. Klapstuk in Leuven zou een 

internationaal platform zijn, en De Beweeging 

zijn Vlaamse tegenhanger. Dat profiel werd 

strak aangehouden, eerst in de ruimtes in De 

Vrije Val, en sinds 1993 in de gebouwen in de 

Gasstraat. Tot dan was De Beweeging vooral 

een service-organisatie voor jonge opkomen-

de kunstenaars. Ze bood een plateau, een wer-

kruimte, produktionele ondersteuning, alle-

maal met zeer weinig geld. 

Coördinator Herbert Reymer: 'We zijn 

onze vierjarige subsidie nog gestart met 2,5 

miljoen, dat is minder dan de startsubsidie bij 

teksttheaters. Maar we hebben, als een kun-

stencentrum, getalenteerde mensen de moge-

lijkheid gegeven om te beginnen. Eenmaal ze 

iets opgebouwd hebben, zijn ze hier weg. Alain 

Platei is bij ons begonnen, Karin Vyncke, en-

zovoort. Alleen Mare Vanrunxt hebben we 

langer gesteund, omdat hij het een paar jaar 

moeilijk heeft gehad. Maar nu wordt hij naar 

waarde geschat. Die functie heeft de Raad 

voor Dans wat uit het oog verloren. Men waar-

deert wel dat we dat gedaan hebben, maar 

men vraagt toch uitdrukkelijk (want we heb-

ben een negatief advies gekregen) dat we 

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 

dat er de volgende editie 

meer werk gemaakt wordt 

van dit interdiscipl inair thema. 

voorstellingen zouden brengen die veel meer 

toeren, die dus eigenlijk succesrijker zijn. 

Met de verhuis naar het nieuwe pand is er 

ook een ommezwaai gekomen: we willen niet 

meer alleen met jongeren werken, en evenmin 

meer alleen binnenlands. We willen ook in-

ternationale artistieke contacten, met ook 

meer ervaren artiesten. We hebben dat wer-

ken met alleen jonge kunstenaars té rigoureus 

gehanteerd, en dat heeft in ons nadeel ge-

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

vraagt tijd, en het duurt natuurlijk nog langer 

voor je er rendement van ziet. 

We willen niet vastroesten en verengen in 

dingen die algemeen aanvaard worden en als 

norm dienen, neen, we willen tegendraads 

zijn. We voelen ons als een ontwikkelingsor-

ganisatie, die principieel als produktiehuis 

steeds voor vernieuwing wil zorgen, met thea-

terlaboratoria, met professionele dans- en be-

wegingscursussen, met werkvoorstellingen, met 

meerjarige residentiemogelijkheden voor ar-

tiesten. Ook met onze festivals willen we be-

paalde domeinen binnen de sector bewe-

gingstheater in de kijker zetten.' 

Tussen twee stoelen 
Vorig jaar was dat mime, met een studie 

en met de creatie van de produktie Luidop 

stilstaan door vier regisseurs. De opzet was 

ook die produktie te laten reizen, maar dat 

mislukte in Vlaanderen totaal. Vandaar dat er 

gas is teruggenomen. Dit jaar focuste men op 

de relatie tussen beeldende kunst en dans en 

mime, en daarmee pikte De Beweeging in op 

een opvallende trend in de danswereld. Ook 

Meg Stuart was gevraagd voor dit festival van 

De Beweeging, maar ze was in maart op tour-

nee door Australië. Haar voorstelling Dis-

figure study zou perfect in het festival gepast 

hebben. Dans als een facet van beeldende 

kunst, en beeldende kunst als een (onderdeel 

van) dans. Het tussenland tussen beide disci-

plines wordt de laatste tijd door een aantal 

mensen ontgonnen. Meg Stuart zet haar vol-

gende produktie met een beeldende kunste-

naar op, ook Alexander Baervoets doet dat. 

Een andere choreografe die in Vlaanderen ge-

lanceerd werd door Klapstuk, de Canadese 

Lynda Gaudreau, inspireert haar dansstukken 

niet alleen op beeldhouwwerken van bijvoor-

beeld Alberto Giacometti of van Auguste Ro-

din, maar noemt ook haar choreografieën zelf 

beeldhouwwerken. De link van stille sculptu-

ren naar beweging en lichaam wordt meestal 

op de bühne, in een dansruimte gelegd. Op 

het theaterpodium gebeuren de kruisbestui-

vingen tussen de verschillende kunstdiscipli-

nes. De Beweeging zocht nu de andere kant 

op: het museum, de ruimtes met stilstaande 

beeldhouwwerken en objecten. 

Op basis van dit uitgangspunt kreeg cho-

reograaf/danser Erik Raeves zijn opdracht; 

vanuit de hoek van de beeldende kunst werd 

hij gesteund door kunstcriticus Max Borka. 

De directie van het Museum van Hedendaag-

se Kunst Antwerpen (MUHKA) zag het project 

eigenlijk niet zo zitten, maar de educatieve 

dienst drukte de zaak door. Achteraf kon het 

museum dubbel blij zijn: het project was ar-

tistiek geslaagd en het museum ontving heel 

wat meer bezoekers dan anders. Er moest zelfs 

een extra 'voorstelling' worden ingelast. De 

subsidiëring zorgde voor problemen bij de 

Raad voor Dans. Volgens de Raad hoort zo'n 

project thuis in de sector beeldende kunsten. 

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

disciplinaire openheid bij hogere (geldgeven-

de) instanties niet vanzelfsprekend is. 
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