
op de Japanse groep M u t e k i Sha (Butoh) 
en de klassiek geschoolde Karo le Armi-
tage (je moet wel van rock houden) als de 
formaties die de minste potten zullen bre-
ken. Het overige werk wordt voer voor al. 
dan niet spi tante nabeschouwingen en 
kritiek bij publ iek en pers. Laur ie Booth 
en Har ry Dewi t l i jken hierbi j allicht de 
vreemdste en minst te voorziene wegen 
te zullen bewandelen . 

Net als de reclamecaravaan bij een wie-
lerronde is er r ond het festival een hele 
kermis opgezet met lezingen, workshops, 
een tentoonstel l ing en (onmisbaar) een 
nach tp rogramma. Een veelbelovend ini-
t i a t ie f ten slotte lijkt wel de Steve Paxton 
Cocktail Bar, waar de meester openbare 
en hopeli jk openli jke gesprekken zal voe-
ren met wat er al niet op dit festival zal 
rondlopen aan mensen uit het milieu. In-
teressant, vooral als je weet dat de naam 
Paxton in het cu r r i cu lum vitae van vele 
deelnemers - en niet de minste - komt op-
duiken. 

Lucinda Childs 
Dat is ondermeer het geval voor Lucin-

da Chi lds - en daarmee zijn we dan waar 
we uiteindelijk wilden aanbelanden - die, 
na haar opleiding bij C u n n i n g h a m , on-
dermeer met Paxton samenwerkte in haar 
Judson Dance Thea te r - j a ren (1963- '66). 
De Judson-groep was een New-Yorkse 
avant-garde beweging met een radicaal 
p rogramma (nondance movement) en 
performance-get in te voorstel l ingen, 
waarvan nu bitter weinig is overgebleven, 
maar die een onmiskenbare invloed heeft 
uitgeoefend op alle 'pos t -modernen ' in de 
VSA. 

M e d e wegens gezondhe idsprob lemen 
was het daarna lange tijd stil rond Childs, 
tot ze in 1973 haar eigen compagnie 
oprichtte. D e eerste jaren werkte ze daar-
mee op een nogal e igenzinnige manier , 
zonder muziek, zoekend en tastend naar 
een eigen stijl, maar reeds met de voor 
haar typische eenvoudige passen en com-
plexe g rondpa t ronen als basis. 

De grote doorbraak kwam er voor 
Chi lds in 1976, wanneer ze samen met 
Andy Degroat instond voor de choreogra-
fie van Einstein on the Beach (Wilson-
Glass), haar eerste grote p rodukt ie en 
meteen de eerste keer dat ze met muziek 
werkte, of beter , dat ze met een mus icus 
samenwerkte. Deze ommezwaa i kon 
Childs veran twoorden omdat Ph i l ip 
Glass in zijn muziek dezelfde pr inc ipes 
nastreeft als Chi lds in haar choreogra-
fieën: eenvoudig basismateriaal als ver-
t rekpunt ; modulen die steeds voortstro-
men, bi jna ongemerkt veranderen; geen 
overweldigende m o m e n t e n , ogenschi jn-
lijk zonder passie; zonder virtuositei t of 
technische hoogstandjes. Minimalis t isch 
dus. 

Uit Einstein krijgen we op het Klapstuk 
Field Dance I te zien, maar dan wel in de 
hern ieuwde versie uit 1984, waarbi j al-
leen Chi lds nog ins tond voor de choreo-
grafie. Field Dance / i s meteen één van de 
gaafste choreografieën van Chi lds , waar-
in we haar techniek tot op het bot ontbloot 

kunnen bewonderen, ook al omdat ze hier 
van het kader van de opera Einstein ont-
daan is. Net zoals bij Cunn ingham valt er 
geen verhaal, zelfs geen thema te bespeu-
ren. He t gaat om de dans zelf. De passen 
zijn daarbij tot een m i n i m u m herleid: uit-
gepuurdec/;asjej , sautsdechat, arabesques 
fouetées, maar nooit poses zoals bi j klas-
siek ballet. W a n n e e r de dansers stil-
houden , staan ze gewoon. Er vallen geen 
details te bespeuren - de armposit ies zijn 
even sober als bi j C u n n i n g h a m - en per-
soonli jke prestaties hebben dan ook wei-
nig belang, al kan iedereen wellicht een 
lievelingsdanser aanduiden. Daarbi j treft 
de zeer on t spannen l ichtheid, de harmo-
nie en de veerkracht van de bewegingen. 
Heel dansant dus. 

Alle aandacht bi j Chi lds gaat uiteinde-
lijk naar de enorm s tuwende dynamiek en 
de ru imtel i jke pa t ronen , en dit is niet 
zomaar een loze opmerk ing . D e dansers 
komen en gaan onophoudelijk, zonder on-
derbrekingen , in vloeiende bewegingen. 
In Field Dance I, zowel als in Dance I 
(1979, ook op muziek van Glass en ook op 
het Klaps tuk te zien), zijn dat hoofdzake-
lijk d iametra le traverses van de scène in 
de breedte . Binnen die rechte l i jnen zijn 
er draaien of snelle veranderingen in rich-
t ingen in de ru imte en in het l ichaam, 
word t er gespeeld met ineenschuivende 
geometr ische pa t ronen , wordt de ru imte 
volledig in bezit genomen . Chi lds ' cho-
reografieën zijn heel secuur opgebouwde 
mozaïeken en laten zodoende weinig 
ru imte voor persoonli jke interpretat ie , 
maar dat is hier geen negatieve kritiek. 
Het is het meest p u u r denkbare minima-
lisme, klaar, helder. 

Samenwerking 
N a het iJ/MWein-avontuur had Ch i lds 

bl i jkbaar de smaak te pakken om met 
mensen uit andere disciplines samen te 
werken. Voor Dance maakte Sol Le Wi t t 
een f i lm, een montage van o p n a m e n uit 
Dance zelf, die t i jdens het dansen op een 
t ransparan t doek vóór de scène wordt af-
gedraaid, met een soort van vierde dimen-
sie of tweede niveau als oogmerk. Waar 
Chi lds ' choreograf ieën oorspronkel i jk 
werden bekritiseerd als monotoon en sim-
plistisch (lees saai), ging men steeds meer 
de abstracte schoonheid van haar werk 
waarderen. E n mét die waardering kwam 
er gelijk een vorm van insti tutionalise-
r ing. In 1981 werd ze reeds gevraagd een 
choreograf ie te on twerpen voor de 
G R C O P , de exper imente le groep van de 
Pari jse Opéra. Alhoewel haar eigen dan-
sers zowel klassiek als mode rn (bij voor-
keur Cunn ingham) gevormd zijn, nam ze 
deze kans toch te baat om sterk ballet-
technische e lementen in dit werk op te 
nemen . H e t resultaat , Mad Rush, is in 
tegenstel l ing tot de titel een zeer sereen 
werk, eens temeer op muziek van Phi l ip 
Glass en wordt eveneens gedanst op het 
Klaps tuk . 

De belangri jkste produkt ie echter 
die op het festival ver toond wordt , is 
Available Light, gecreëerd in sep tember 
1983 in Los Angeles. Er ging een hele 
voorbereiding aan vooraf. In 1981 al werd 
Lucinda Childs aangezocht door het M u -
seum of Con tempora ry Art - in-wording 
van Los Angeles om een choreograf ie te 
on twerpen voor de reeds lopende pro-
grammatic. Het museum wil namelijk alle 

Available Light - foto 
Vinetz 
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