
waargemaakt in een flash-back. Zo 
komen een reeks versies van de feiten 
naast elkaar tot leven. Tegenstrijdig 
en wederzijds exclusief zijn ze, die ver-
sies. En toch maken ze samen waar-
heid uit. 

Veelheid. Alles tegelijk. Het zit ook 
in die ongelooflijke act van Nathalie 
Million, die zich voor haar tekstmate-
riaal inspireerde op de figuur Blanche 
uit Tennessee Williams' Aslreelcarna-
niecl Desire. 

De voortdurende golfbewegingen in 
de poel van menselijke gevoelens rim-
pelen heen en weer over haar lijf en 
leden én gezicht. Haar behaagziek-ko-
kette danspasjes worden voor één mo-
ment zenuwachtig-onzekere trippel-
pasjes, bijna een tic nerveux. Dat 
s t emmet je , popperig-verwend, kan 
plots heel dun en kleintjes worden. 
Het is bijna ontstellend om dat voort-
durend omslaan van uitdaging en over-
moed naar onzekerheid en allenigheid 
mee te maken. (Misschien niet in het 
minst omdat het ons niet vreemd is.) 

Toen ik de Blanche zoals ik ze kende 
uit vroegere lectuur van Williams' 
stuk, weer opzocht, kwam ik nog een 
heel andere serie Blanches tegen : niet 
alleen die wat oudere Blanche die een 
wanhopige gooi doet naar wat liefde en 
tederheid en daartoe alle mogelijke 
spelletjes inzet - cru en platvloers, ge-
raffineerd en nonchalant - maar ook 
een jonge Blanche, een jong meisje dat 
haar weg zoekt, een Blanche die kwets-
baar-uitdagend, naïef-kattig het grote-
mensenspel speelt... 

gegevens direct duidelijk worden : we 
zien haar als een luipaard-in-een-kooi 
van zich af klauwen. Verdediging, 
angst, dreiging, overmoed, uitdaging 
wisselen elkaar in hoog tempo af. Ver-
derop in de voorstelling krijgen we an-
dere flarden van haar verhaal op ons 
afgesmeten : met de handen op de rug 
gebonden, of nog later met een pruik 
en een lang kleed. Verschillende ver-
sies van het verhaal van één personage 
of verschillende versies van verschil-
lende personages ? 

Hefboom voor Fumiyo's relaas blij-
ken de monologen geweest te zijn uit 
Rashomon, een Kurosawa-film van 
1951. In deze film genereert de moord 
op een krijger een hele serie deelverha-
len : elke getuige rapporteert zijn of 
haar versie van de feiten rechtstreeks 
aan de camera. Elke versie wordt 

Nog een stapje terug 

Mijn na-elkaar vertelling schiet ook 
tekort ten aanzien van de volstrekt a-
logische en discontinue aaneenschake-
ling van herinneringen die door deze 
dee lverha len opge roepen worden. 
Een aaneenschakel ing die kriskras 
heen en weer over de tijdslijn schiet. 
Jonge-meis jesher inner ingen waarin 
verdriet nog zoveel groter was (want 
nog zoveel absoluter) en volwassen-
vrouwherinneringen flitsen door el-
kaar. 

Johanne Saunier is zo een gibberig 
meisje dat ondanks zichzelf verschrik-
kelijk moet lachen om al die erge din-
gen, zich toch wil serieus houden (want 
het was wel heel erg toen), maar geen 
enkel van die houdingen langer dan 
twee seconden kan aanhouden. Ze ligt 

daar op de grond, op haar elleboog 
gesteund. Carlotta Sagna en Nathalie 
Million proberen haar in die positie op 
te tillen. Steeds weer. Met uitgestre-
ken, verveelde gezichten : zij hebben 
met Johannes vertoning niets te ma-
ken. 

Het gamma van toontjes, van lache-
rige builtjes en huilerige lachjes dat 
Johanne zonder onderbreking door-
loopt, gaat nooit een leven op zich lei-
den maar helpt de woorden voort. 
Woorden van Goethes Stella. Vooral 
van die ene passage waarin Stella de 
herinnering oproept aan hoe zij haar 
geliefde Ferdinand voor het eerst wer-
kelijk ontmoette. Deze herinneringen 
waren alles wat haar restte nadat Fer-
dinand haar verlaten had. Nu hij terug 
is, zou het samen oproepen van die 
herinnering hen samen moeten omvat-
ten. Deze herinneringen zouden alle 
gemoedsbewegingen die sindsdien 
werden afgelegd, weer helder moeten 
doen aanvoelen. Tegelijk zijn deze ge-
voelens voorbij. De hevige pijn en het 
gemis en het verlangen zijn nu niet 
meer zo tragisch; die belangrijke ont-
moeting niet meer zo absoluut-alles-
bepalend. De Stella van De Keers-
maeker moet haast lachen om hoe erg 
het toen was. Nee, ze moet zich seri-
eus houden. 

Uiterst verleidelijk is ze zo : over-
moedig en toch wat triest, uitdagend 
en toch een beetje een klein meisje. 

Zonder woorden 

Het gamma aan getoonde/gespeel-
de gevoelens dat al die Stella's doorlo-
pen, werkt als een wissel op je eigen 
emotioneel geheugen. Een wissel op 
een gevoelsspoor dat je eventjes kwijt 
was geraakt. 

Woorden zijn niet altijd nodig. Het 
blikken en blozen van Marion Levy. 
De kleine loopjes en het bijna-spreken. 
De spannende 'beelden' van Carlotta 
Sagna : ze toont zich. eerst vooraan op 
de scène, van hals tot heupbeweging in 
een uiterste gespannenheid; later be-
weegt ze zich voort van het ene krukje 
naar het andere, zoals die achteraan op 
de scène opgesteld zijn. Ondertussen 
spenderen de 100 metronomen hun 
energie elk op hun eigen ritme. 

Zo verteld lijken het afgeronde ver-
halen. Niets is minder waar. Netzoals 
de verschillende pianostudies van Li-
geti in aparte episodes op de dansers 
afgestuurd worden, net zo krijgen wij 
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