
Wagner in Venetië en dat gedanst 
werd op een walgelijke muzikale men-
geling van Meyerbeer tot de goddelij-
ke Riccardo, werd een monumentale 
flop en kreeg de vernietigendste kritie-
ken die tot nog toe een produktie van 
de Berlijnse opera te beurt vielen." 

Gefascineerd door de mogelijkhe-
den van Tom Van Cauwenbergh en 
Jan Broeckx, van Ben Van Cauwen-
bergh en Koen Onzia (die bij het 
London Festival Ballet dansten) kreeg 
Valery Panov interesse voor het Ko-
ninklijk Ballet van Vlaanderen, dat hij 
als dusdanig nog nooit aan het werk 
had gezien maar als een golden com-
pany bestempelde aangezien het zulke 
uitstekende dansers had voortge-
bracht. 

Men beweert dat, reeds voor de 
kandidaturen onderzocht werden, het 
een uitgemaakte zaak was dat Panov 
zou benoemd worden tot nieuw artis-
tiek directeur van het KBvV in opvol-
ging van Jeanne Brabants. De strub-
belingen rond die benoeming met 
o.m. het ontslag van Gouverneur 
Kinsbergen als voorzitter van de raad 
van beheer van het KBvV, wijzen wel 
in die richting. 

In ieder geval werd Valery Panov 
ten slotte op 23 februari 1984 be-
noemd. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling geweest dat de opvolger van 
Jeanne Brabants tijdens het seizoen 
1984-85 zou 'ingewijd' worden en pas 
vanaf 1985-86 effectief in dienst zou 
treden maar Jeanne Brabants, hele-
maal niet tevreden met de gang van 
zaken, besliste er na het seizoen 1983-
84 al mee op te houden, zodat Panov 
reeds vanaf 1 augustus 1984 de artis-
tieke alleenheerschappij over het 
KBvV kreeg. 

De aanstelling van Panov wordt 
door dienstdoend voorzitter en zaak-
gelastigde Marcel Van Der Bruggen 
verklaard als "een optie voor her-
oriëntering van het KBvV" (vanaf nu 
ook van een kroontje boven zijn naam 
voorzien !) geïnspireerd door volgen-
de inzichten: er was een constante 
vraag vanwege publiek en inrichters in 
binnen- en buitenland naar avondvul-
lende programma's, er was de vast-
stelling dat meer klassiek geïnspireer-
de balletten een ruimer publiek blijven 
aanspreken, er was het verlangen van 
de balletgroep zelf naar verandering 
en de vraag naar meer eigen choreo-
grafisch werk binnen het ballet, er was 
een sterke indruk dat de keuzemoge-
lijkheden binnen de gevarieerde pro-
grammering die het KBvV bracht aan 
uitputting toe was, er was een sterk 
verlangen om een aantal van de beste 
Vlaamse dansers terug in Vlaanderen 
te zien .dansen en er was en is de wil om 
het ballet in de grote internationale 
theaters te zien doordringen. Van Der 
Bruggen poneert verder: "Panovs 
zelfvertrouwen en zijn enthousiast 
vertrouwen in de mogelijkheden van 
de groep en van de dansers die blijven 
en die terugkomen, lijkt een factor die 
inderdaad met de hierboven aange-
haalde argumenten tot hoogtepunten 

kan leiden. Wij gaan nog niet eufo-
risch doen maar kunnen toch met 
genoegen meedelen dat de kalender 
voor het volgend seizoen boordevol 
zit,' dat wij aan de lopende band 
aanvragen voor voorstellingen moe-
ten weigeren in het binnenland en dat 
er vrijwel geen dag voorbijgaat zonder 
reële buitenlandse belangstelling. Zo 
zal het Ballet volgend seizoen wellicht 
6 maand in Vlaanderen dansen en 3 
maand in het buitenland waaronder 
bijna 2 maand in de VS en 1 maand in 
Israël, Griekenland en Spanje." 

Veel optimisme dus en blijkbaar 
grenzeloos vertrouwen in Panov 
wiens naam onmiddellijk onder die 
van het KBvV op alle drukwerk 
vermeld staat en wiens portret (van de 
hand van Hugoké) de folders en grote 
affiches siert. 

Panovs stijl 
Uiteraard willen we, onbevooroor-

deeld en met een open geest, de eerste 
Panov-realisaties met het KBvV af-
wachten maar ondertussen kan men 
zich toch de vraag stellen hoe zijn', 
meestal literair geïnspireerde en naar 
totaaltheater evoluerende scheppin-
gen, bij ons zullen aankomen. Schreef 
hij zelf niet in een (in 1972 uit de USSR 
buitengesmokkelde) brief waarin hij 
de beknotting van zijn creativiteit 
aanklaagde: "Misschien zal men mij 
in het Westen niet begrijpen. Viriliteit, 
dynamisme en temperament zijn erg 
belangrijk voor mij — en de gevoelens 
van de vertolker, in plaats van de 
zuiverheid van de vorm, kan een 
onnodige overdaad schijnen. Trage-
die is mij niet vreemd, maar dat zijn 
lyrisme en romantisme evenmin." 

Zo integreert Panov b.v. zowel 
acteurs als zangers in zijn versie van 
De drie zusters, een "ballet-fantasie in 
twee bedrijven naar het gelijknamig 
toneelstuk van Tsjechov" en de cho-
reografie waarmee het KBvV op 21 
september het nieuwe seizoen zal 
inzetten. Ondervraagd over de nood-
zaak of het nut van een dergelijk 
procédé, heeft Panov het vooral over 
de impact die een dusdanig opge-
bouwd ballet op een publiek van 3000 
man of meer kan hebben. Dat hij in 
Vlaanderen nauwelijks een zaal met 
een dergelijke capaciteit zal vinden 
(want van opvoeringen in een sport-
paleis is hij niet bepaald voorstander) 
schijnt van geen belang te zijn. Alle 
Panov-choreografieën zullen toch ho-
pelijk niet alleen met het oog op 
buitenlandse tournees ontworpen 
worden ? 

Op vragen antwoordt Panov over 
het algemeen nogal vaag, misschien 
door zijn nog altijd vrij moeizame 
beheersing van het Engels, misschien 
bewust. Bepaalde artistieke beslis-
singen mocht of kon hij anderzijds 
niet voor 1 augustus (de datum van 
zijn effectieve indiensttreding) ken-
baar maken. Het destijds door schei-
dend directeur Jeanne Brabants aan-
geklaagde ontslag van balletmeester-

stafmedewerker Andrée Marlière Oorlog en vrede -
blijft omdat laatstgenoemde en Panov Valery Panov en Tom 
blijkbaar op verschillende golfleng- Hm Cauwenbergh 
ten zitten en een goede samenwerking 
dus erg moeilijk zou geweest zijn. 
Eerste choreograaf A'ndré Leclair 
wordt door Panov als zijn assistent 
omschreven en zal blijkbaar voorna-
melijk instaan voor de opera-inter-
mezzi. Hoe de verdere samenwerking 
met de Opera voor Vlaanderen zal 
geregeld worden, moest nog bespro-
ken worden met directeur Van Impe 
want reis- en opera-groep worden 
samengesmolten. Om "ballets 
blancs" te brengen, die de basis van de 
meeste Panov-scheppingen zullen uit-
maken, zijn er inderdaad minstens 62 
dansers nodig. Gedaan dus waar-
schijnlijk met de initiatievoorstellin-
gen, het jeugdballet en de andere ini-
tiatieven die dans en ballet bij een 
breder publiek introduceerden. 

Aangezien Panov eerst en vooral 
het gezelschap een eigen, dus zijn stijl 
wil geven, staan (voorlopig?) alleen 
choreografieën van zijn hand op het 
programma: in september De drie 
zusters op muziek van Rachmaninov 
(te vertolken door pianist Robert 
Groslot) en in een aankleding van 
Andreï Ivaneanu, de Belgische pre-
mière van een in november 1983 in 
Stockholm gecreëerd ballet, in decem-
ber de creatie van Panovs Romeo en 
Julia (Prokofiev) met Galina Panova 
als Julia en in mei 1985 (na de 
Amerikaanse tournee) een doublé bill 
bestaande uit Strawinsky's Le Sacre 
du Printemps en een ballet getiteld 
Panovaria dat hoogtepunten uit Pa-
nov-choreografieën zal verenigen. Af-
wachten wat het wordt ! 

Erna Metdepenniiighen 
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