wie het festival volgt een zekere spanning mee en kunnen de uitverkoren
artiesten hun vermelding trots en met
het oog op enige naschittering, aan hun
palmares toevoegen. Het is festivaldirecteur Herbert Reymer zelf die, na
een summiere rondvraag bij pers en
publiek, beslist wie de eer te beurt valt.
Zoals verder blijkt, hoeft men niet perse zijn mening te delen; hij kan ze overigens in ieder geval verantwoorden
door de specifieke opties die hij neemt
in verband met zijn festival en met de
ontwikkeling van de dans in Vlaanderen in het algemeen.

Selectie
Om het festival samen te stellen,
moet Herbert Reymer een selectie
maken. Met betrekking tot beginnende artiesten is dat niet zo evident.
Hoever staat een debutant met zijn
werk wanneer de keurders langskomen ? Over welke middelen beschikt
hij ? Werkt hij in optimale omstandigheden ? De Brusselse Botanique gaat
er met zijn Banc D'Essai van uit dat
men een werk slechts kan beoordelen
wanneer het op de planken staat en
geeft daarom iedereen (?) een kans.
Bij De Beweeging hanteert men het
principe van de 'artistieke relevantie'
en heeft er noodgedwongen een selectie plaats. Zonder aan Reymers artistiek inzicht te twijfelen, kan men stellen dat zo'n selectie noodzakelijkerwijze vergissingen inhoudt. Toch hoeft
dit niemand te verontrusten. Een festival staat of valt niet met een paar
mislukkingen en een waar talent zal
het waarschijnlijk ooit wel 's maken,
met of z o n d e r d e b u t a n t e n p a r a d e .
Wat R e y m e r d a a r e n t e g e n effectief
kan, is het profileren van een voorkeur.
Over vier Beweegingen beschouwd,
kan ik enkel stellen dat die voorkeur binnen de begrippen 'beweging' en 'hedendaags' - alleszins zeer breed is ontwikkeld. Men kan onmogelijk beweren dat een bepaalde stijl of genre naar
voor wordt geschoven. Daarvoor is
Reymer zeil teveel doordrongen van
artistieke openheid en eerlijkheid. Ik
erken trouwens zonder omwegen dat
ik mijn gevoel voor 'relevantie' gaarne
meet aan het zijne.
Om de tekening van het festival te
vervolledigen, vermeld ik nog terloops
dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse G e m e e n schap en de provincie A n t w e r p e n ,
enerzijds, en door de inbreng van
sponsors, anderzijds.

De jongste editie
Evenals bij de vorige edities is het
moeilijk om in De Beweeging '90 artistieke tendenzen te onderkennen. Het
moet eigen zijn aan beginners dat zij
zich nog niet scherp profileren. Dat
euvel wordt echter mede veroorzaakt
door een gebrek aan reflexie en is recht
evenredig met de diepte daarvan. Een
eerste groep deelnemers heeft blijkbaar slechts nagedacht over het motief
of de inhoud van de voorstelling en is
niet tot een formalistische verfrissing
ot' conceptuele afbakening gekomen.
De pruik van Thanatos van Ria De
Corte en Hugo Moens, bijvoorbeeld,
stikt in de conventies. De (poging tot)
keurige tekening van de personages,
de scènebeelden die nog aan Biecht
doen denken en het traditionele gebruik van de ruimte, zijn alle getuigen
van een gemis aan artistieke vraagstelling. Zelfs het progressief en maatschappijkritisch sfeertje lijkt achterhaald. hoe politiek actueel de marginaliteit in essentie ook mag zijn.
Gertrucl en James van Bert Van
Gorp en Carine Peeters lijkt op het
eerste gezicht frisser. De verplaatsingen binnen het strakomlijnde speelvlak zijn eenvoudig en helder, maar de
bewegingen zelf zijn van een te simplis-

tische vormgeving. Niet de bewegingen zijn geabstraheerd, maar wel de
personages, waardoor Gertrud en James versmallen tot typetjes. De veelal
rechtlijnige grondpatronen en de sterk
geaccentueerde ritmiek kunnen niet
lang boeien en het zijn daarentegen
vooral het verhaaltje en de mimiek van
het duo die de aandacht gaande houdt.
Ik onthoud uit deze voorstelling dat
anjers eetbaar zijn.
Ramona van Hilde Cromheecke is in
hetzelfde bedje ziek. De drie personages, die eveneens kleiner zijn dan mensenmaat, komen recht uit het reservaat
van de theater-archetypen. Het verhaaltje is dun, hun avonturen zijn gratuit. Bovendien is er weinig of geen
reden om van een choreografie te spreken. De ruimtelijke regie is in orde,
maar de eigenlijke bewegingsexploratie valt veel te zwak uit.
Ricardo Carvalho is afkomstig uit
Brazilië, maar woont en werkt in België. Hij heeft duidelijk een stevige
dansopleiding achter de rug, maar zijn
Crying Dolpliins is te kort om ook zijn
choreografische capaciteiten te kunnen beoordelen. Het thema of verhaal
blijft nogal mistig, terwijl de vormelijke
uitwerking kwetsbaar lijkt. Geen uitsluitsel. Zijn landgenote Christina
Dias debuteert eveneens, meer bepaald met Melocoton, een choreogra-
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La grace du tombeur
(Smits)
Foto Carlos da Ponte

