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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