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Mare Vanrunxt
Eric Raeves
Vier korte dansen
Een lange, zwarte,geplooidesplitrok met het naakte torso van Mare
Vanrunxt er bovenop. Eén spot
vooraan projecteert zijn gigantisch
schaduwbeeld,
intrigerender
dan
hemzelf, o p de m u u r achteraan.
Langzame armbewegingen en een
sporadisch huppelend sprongetje —
vooral bedoeld om de rok effectvol te
laten wervelen — wekken samen met
de muziek van Penderecki een monumentale, loodzware indruk.
" D e Zwarte dans is gegroeid
vanuit een sterk gevoel van gecrispeerdheid." Ook in de overige drie
delen van Vier Korte Dansen is die
autobiografische link aanwezig; elke
dans bestaat bij gratie van de sfeer die
Vanrunxt in zich dient o p te roepen
om hem gestalte te geven. Die
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'gestalte' kan niet los gezien worden
van Vanrunxts specifieke lichamelijkheid (lang, hoekig, een beperkte
dansopleiding), een soort "kracht
door o n m a c h t ' . Vanrunxt maakt
handig gebruik van ruimte — diep,
kaal, hoog plafond — sobere belichting, kostuums en muziek — beide
hebben een zo nadrukkelijke signaalfunctie dat het dansen af en toe
weggedrukt wordt — maar kan niet
verhelen dat deze'accessoires' te vaak
het gewicht van de voorstelling moeten d r a g e n : de Vier Korte Dansen blijven te veel steken in ideetjes, sfeertjes
die voorlopig onvoldoende worden
doorgechoreografeerd. In Natte Dans
bijvoorbeeld worden voorbije geneugten opgeroepen aan de hand van
het over hei hoofd trekken van een
kletsnat onderhemdje en The show is
over van Petula Clark. Na drie
minuten is het inderdaad voorbij,
zonder dat Vanrunxt zichzelf de kans
gegeven heeft zijn concept coherenter
uit te werken dan de arbitrair overkomende glij- en zwaaibewegingen
die hij nu toont.
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No puedo inas (ik kan niet méér),
ook Witte dans genoemd, laboreert
aan hetzelfde euvel. Heel concreetlichamelijk geënt op de idee-fixe van
het niet-kunnen-dansen, boeit deze
dans wel, maar de inspanning wordt
niet volgehouden. Geblinddoekt en
van enkel tot heup in windsels
gewikkeld als een onafgewerkte m u m mie tracht hij te bewegen, schuifelend, en valt hij onherroepelijk om.
C o m p a g n o n Eric Raeves helpt hem
bedaard recht en gaat — spiegelbeeld
van Vanrunxt — achter in de zaal
Engelbert
Humperdincks
Piease
release me liggen zingen in afwachting van de volgende valpartij.
Wanneer een kwartier later de stilte
verbroken wordt door het loeiende
Driving me backwards van Eno en
Vanrunxt ondertussen tot aan de
andere kant van de dansvloer is
gesukkeld, is de spanning tussen
onmacht en krampachtige pogingen
reeds lang opgelost.
Naast kleurloze dansen (wit,
zwart en nat) pakt Vanrunxt ook uit
met een Rode dans, een zogenaamde
'dubbele solo'. De felle TL-verlichting van de hangar in de Vlamingenstraat in Leuven bleekt het kleureffect
van de kleding een beetje uit, maar
versterkt het ruimtelijke c o n t r a s t :
twee hompjes rood staan plompverloren voor de witte achterwand,
zo'n 30 meter verwijderd van de
eerste rij toeschouwers. De Radetzkymars schalt uit de geluidsboxen, maar
Rood blijft onbeweeglijk: Absolute
Körperkontrolle
heet deze dans. Wie
wel ritmisch meebeweegt is het publiek, met hier en daar een hand of
een voet. Is dit een g r a p of een logisch
uitvloeisel van het niet-dansante denken? Geen verheldering nodig, voor
mij mogen ze het hierbij laten. Dat
doen ze net niet: als de muziek
ophoudt veren de twee dansers recht,
nemen een voorovergebukte starthouding aan, stormen naar voor,
keren op hun passen terug, slaan hun
rokken tegen de muur tot twee grote
uiteengespatte vlekken, draaien in het
rond, met de 15 cm te lange rokken
elegant opgeheven, eerst traag, om
tenslotte snel te eindigen. Krachtige,
naar boven slaande armbewegingen,
afwisselend links-rechts, worden gevolgd door opnieuw een lichtjes
gewijzigde rush naar voor, heftig jageknik en de herhaling van de solowalsbeweging. De dans stopt achteraan, net zoals hij begonnen was: twee
kleine amorfe hoopjes rood. Maar het
is nog niet afgelopen : opnieuw bralt
de Radetzkymars en de dans wordt
identiek hernomen, niet zonder voor
enige hilariteit te zorgen.
Dat de Rode dans zo sterk uit de
verf komt is deels te danken aan de
combinatie van ernst en luchtigheid,
deels aan de sterke, intelligente
o p b o u w , die samenvalt met de volgehouden doorvoering en afwerking
van het grondidee. Dat de technische
danskwaliteit ook hier geen hoge
toppen scheert is een bewuste keuze:
" H e t besluit is gevallen het niet op
punt testellen." In hoeverre men van
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de nood een deugd heeft gemaakt, is
niet aan te tonen...
Vanrunxt gaat instinctmatig en
eerlijk tewerk in zijn choreografieën,
wat een pluspunt is, maar eerlijk
duurt ook het langst. Hij opereert
voorlopig in een artistiek semi-vacuüm w a a r a a n zijn ideeën nog net
ontsnappen. Danstechnische bijscholing (België heeft helaas weinig te
bieden op dat vlak) en een grondige
structurele en historische reflectie
over en a a n p a k van het medium dans
k u n n e n d a t sterk verhelpen. Dit
hoeft niets af te doen aan zijn
verdienste om, in de schaduw van
Anne Teresa De Keersmaeker en
voor de rest het Grote Niets, naar
buiten te durven komen met danstheater dat hoe dan ook beloftevoller
is d a n het lijkt. "Ofwel stop je, ofwel
z e g j e : voila c'est m o i . "
Peter De Jonge
Eric Vanhaeren
VIER K O R T E D A N S E N

dansers: Mare Vanrunxt en Eric
Raeves; choreografie: Mare Vanrunxt.
'Solo voor duizend mannen'
muziek: Krzystof Penderecki; kost u u m s : Leopold Engels.
' N o puedo mas'
muziek: Brian E n o ; k o s t u u m s :
Gerd Jacobs.
'Absolute Koerperkontrolle'
muziek : J o h a n Strauss sr.;
kostuums: Eric Raeves.
'You must understand that we lived
in an atmosphere of euphoria,
youth and enthusiasm that can
hardly be imagined today'
muziek: Petula Clark

Controverse
Gent

Adam in ballingschap
& Lanseloet
Er is aan een jong en nog niet
gesubsidieerd toneelgezelschap altijd
iets sympathieks. De glitter en het
klatergoud, de vaak naar het overdadige neigende middelen van visuele
en auditieve enscenering waarover de
'volwaardige' toneelzalen beschikken, de nauwelijks nog feilbare
eerste-planacteurs van de gevestigde
theaters: het kan wel eens een
verademing zijn ze te moeten missen.
Van dit twijfelachtige voordeel van de
armoede, de magere troost van de
underdog, profiteert vooralsnog het
Gentse theater Controverse. Dat
bovendien de materiële beperkingen
hier niet gebruikt worden als excuus
voor een gebrek aan artistieke ambitie, maakt het nieuwe initiatief helemaal belangwekkend.
De ambitie is er. Na een bescheiden start vorig seizoen — met toch
ook al een moedige greep naar de zo
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