
Toonladders van de beweging 

Dans en organisatie van de ruimte, 

dans en ruimtebeleving; 

ze zi jn niet los te koppelen van elkaar. 

Doorheen de t i jd 

veranderden de filosofische opvattingen 

en de ervaring van de ruimte. 

Adri De Brabandere 

beschouwt 

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

In het aforisme waarin de dood van G o d 

wordt verkondigd laat Nietzsche de dwaas de 

volgende hallucinante woorden uitroepen: 

'Wie gaf ons de spons om heel de horizon uit 

te wissen? Wat deden wij toen wij deze aarde 

van haar zon losketenden? Waarheen beweegt 

zij zich nu? Waarheen bewegen wij ons? Weg 

van alle zonnen? Vallen wij niet voortdurend? 

En terugwaarts, zijwaarts, voorwaarts, naar 

alle zijden? Bestaat er nog een boven en een 

onder? Dwalen wij niet als door een oneindig 

niets?' In dit aforisme verbindt Nietzsche de 

dood van God met het verlies van een oriën-

tatie-ruimte, met het verlies van een omvat-

tend en houvast gevend perspectief. Nietzsches 

duizelingwekkende visie is ons vertrouwder 

geworden dan het modernistisch en eendui-

dig perspectief dat de Hongaarse danspeda-

goog en -theoreticus Rudolf von Laban (1879-

1958) wil bieden. Is het daarom dat Labans 

ruimteleer nog zelden wordt toegepast in de 

hedendaagse dans? Ontegensprekelijk is de ver-

anderde filosofische context een verklaring 

waarom Labans ruimteleer niet meer aanspreekt. 

Maar ook de eigentijdse ervaring van de ruim-

te is verschillend van die van Labans tijd. 

Scala's 
De ruimteleer van Laban is vooral bekend 

door de scala's. Als een architect deelt Laban 

de ruimte die iemand inneemt (de kinesfeer) 

in volgens de drie dimensies. De drie vlakken 

waarin bewogen wordt bakent hij duidelijk af. 

Ze hebben de vorm van rechthoeken. Op een 

uiterst precieze en geometrische manier con-

strueert Laban de kinesfeer als een icosaëder 

(een ruimtelichaam met twintig gelijke vlak-

ken) door de twaalf punten van de drie recht-

hoeken, die haaks op elkaar staan, met elkaar 

te verbinden. Het aanduiden van de twaalf 

punten, of liever van de wegen van punt tot 

punt - want het gaat om de beweging in de 

ruimte, niet om posities in de ruimte - kan 

theoretisch in iets minder dan twintig mil-

joen volgorden. En nog eens evenveel keer in 

omgekeerde richting. 

Laban heeft gezocht naar een logica van 

de ruimtelijke beweging waardoor hij tot een 

beperkt aantal volgens hem natuurlijke reek-

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

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

linker). Hij analyseert daarvoor de wegen als 

afleidingen van diametralen en kijkt naar de 

scherpte van de hoeken die twee wegen vor-

men (naargelang de scherpte gaat het dan om 

spitsen of voluten). Een vernuftig en sluitend 

systeem wordt zo opgebouwd waarin naast de 

centrale de periferische afleidingen kunnen 

worden onderscheiden, drielingen, vijfringen 

enz. 

Schönberg 
Laban beschouwde de scala's als toonlad-

ders van de beweging. Hij vergeleek daarbij 

graag zijn theoretisch werk met het atonale 

systeem van Schönberg. In de atonale muziek 

worden de tonen niet meer op een grondtoon 

betrokken, maar op elkaar, zonder hiërarchie. 

Schönberg gaat in deze ongebonden atonali-

teit opnieuw ordening brengen, niet langer 

hiërarchisch of op een centrum gericht, maar 

door specifieke volgorden of reeksen in te voe-

ren. De overeenkomsten tussen Labans ruim-

teleer en de dodecafonie zijn treffend. Laban 

keerde zich af van het klassiek ballet, onder 

meer omdat volgens hem de klassiek posities 

slechts een beperkt gebruik van de ruimte 

maken, met een voorkeur voor bepaalde vlak-

ken. Het gebruik en de indeling van de ruimte 

diende opnieuw vrijgemaakt te worden. Tege-

lijk voerde hij, zonder hiërarchisch verband, 

reeksen van wegen in de ruimte in. 

Adorno beschouwt Schönberg als een mo-

dernist. Als iemand die de moderniteit vol-

trekt, maar die tegelijk door de consequentie 

van de gekozen techniek tegenover de ne-

gatieve gevolgen van de modernisering van de 

maatschappij een utopie van bevrijding op-
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