
iets fris en jongs en wordt er op een zo 
niet spectaculaire, dan toch interessan-
te manier gedanst en geacteerd. Het 
eenvouding en helder spel van de stu-
denten wekt daarbij sympathie. 

Het trio met Joachim Schlömer uit 
Stranger Tlian Picnic And Oiher Pieces 
heeft een meer dan gewoon danstech-
nisch inzicht. De choreograaf kon zich 
naar believen uitleven, want de dansers 
klaren de taak naar behoren. Alle drie 
zijn ze gevormd aan de Duitse Fol-
kwang Tanzschule en twee van hen, 
Schlömer en Gerhart, dansen momen-
teel bij Mark Morris. Het contrast lus-
sen deze professioneel gevormde dan-
sers en de overige festivaldeelnemers is 
opvallend. De precisie der bewegin-
gen. de muzikaliteit en de choreografi-
sche inventiviteit, m.a.w. de puur for-
malisitsche e lementen van de dans, 
vragen en krijgen de aandacht . Dit dus 
in tegenstelling tot het gros van de an-
dere voorstellingen, waarin elementai-
re problemen al te vaak worden om-
zeild of verdoezeld, in plaats van daad-
werkelijk opgelost. 

Schlömer kan teren op techniek en 
gebruikt die ook efficiënt in een lyri-
sche, soms wat maniër is t ische stijl. 
Dal De Beweeging deze voorstelling 
koos als revelatie, heeft vooral te ma-
ken mei het gemis aan een degelijke 
technische onderbouw bij de andere 
deelnemers. Deze revelatie van het 
festival reveleert vooral de soms schrij-
nende onkunde van het merendeel der 
geprogrammeerde Belgen en is daar-
om ook in se een terechtwijzing aan het 
adres van de overheid, die qua oplei-
dingsmogel i jkheden enkel a fbouwt . 
Laten we immers duidelijk wezen : 
Schlömer was op dit festival enkel te 
zien omdat hij toevallig ook in België 
woont en (bij de verguisde Morris) 
danst. Van zijn kaliber lopen er buiten 
onze landsgrenzen evenwel nog tien-
tallen rond en dat heeft veel, zoniet 
alles te maken met de mogelijkheden 
die inzake dansopleiding in die landen 
worden geboden. Dat zelfs De Be-
weeging, die toch opkomt voor de 'al-
te rna t ieve ' dans , moet concluderen 
dat er dringend moet gesleuteld wor-
den aan de onderbouw van de dans-
kunst is veelzeggend. 

Têtes de cuvée 

Tenslotte blijven er drie voorstellin-
gen over die op eenzelfde hoog niveau 
staan, maar die ik 0111 verschillende 
redenen nu pas bespreek. Vooreerst is 
er de festivalopener. Karin Vyncke, die 

met Mézon als enige in deSingel op-
trad. Twee jaar terug ontbrak in Sous 
les vêtements blancs vooral een stilisti-
sche eenheid, maar 1111 is dat euvel ver-
holpen. Mézon is een tegelijk tedere 
en krachtige choreografie waarin rond 
het thema 'huis ' mooie beelden wor-
den opgebouwd. Nog in tegenstelling 
tot haar vorige produktie, is Mézon in-
houdeli jk relal iverender . soms zelfs 
humoristisch, en daardoor ook makke-
lijker aanvaardbaar. 

Met Zwart Marmer was Rosette De 
Herdt eveneens voor de tweede keer 
te gast bij De Beweeging. Na het som-
bere Loco Mosie verraste ze door een 
l ichtere , h a r m o n i e u z e voors te l l ing 
waarin meer rust en schoonheidsge-
voelen.s schuilen. Het emotionele ge-
geven wordt verhaald aan de hand van 
verstilde en uitvergrote beelden, die 
door de herhaling bij de toeschouwer 
binnendringen. Dus geen rauwe, na-
drukkelijke scènes meer, maar een in-
gehouden en gerijpte passie die de 
adem snoert . Zwart Marmer houdt 
vele beloften in. 

De merkwaardigste voorstelling van 
de hele Beweeging 90 was echter La 
grdce du tombeur van Thierry Smits. 
Hij is zo goed als de enige die werkelijk 
experimenteerde, die liet concept van 
zijn voorstelling heeft doordacht tot in 
de verste consequen t ies . Eigenlijk 
heeft Smits zich beperkt tot één bewe-
ging, het vallen, een beweging die zeer 
onderhevig is aan toeval. Toeval dat 
vaak - zoals in de natuur - tot onver-
wachte maar prachtige beelden leidt. 

Voor het vallen heeft hij een mytho-
logische omkadering gezocht en hij is 
uitgekomen bij Icarus. Die mythologi-
sche dimensie bood zowel een grote 
rijkdom aan beelden en inhoudelijke 
interpretaties als een structuur voor de 
voorstelling. Eerst zien we Icarus als 
een gewone sterveling met lichamelij-
ke en geestelijke beperkingen. Icarus 
wentelt zich in hel labyrint dat in het 
zand op de scène werd getekend, en 
illustreert aldus het menselijke gebrek 
a a n v e r h e f f i n g s v e r m o g e n . In het 
tweede deel vliegt Icarus of koestert 
althans die illusie. Hij imiteert vogels, 
beeldt zich in dat hij vleugels heeft en 
beslist hogere doelen 11a te streven dan 
alle mensen voor hem. In het derde 
deel valt Icarus, wat gesymboliseerd 
wordt door het contact met het water 
op de scène. Deze val betekent niet 
zijn nederlaag, maar paradoxaal ge-
noeg wel zijn bevrijding en verheffing 
uit liet alledaagse. Icarus overtreft 
zichzelf en wordt mythe. Zijn dans is 
hier onthecht. Het facet van de Icarus-

mythe dat hier wordt beklemtoond is 
dus niet zozeer de tragiek van de hybris 
dan wel de vertederende exaltatie van 
de menselijke vrijheid tot handelen. 

Vormelijk heeft dit concept geleid 
tot het uitbeelden van een alternatieve 
schoonheid, waarbij niet meer wordt 
verwezen naar het klassieke ideaal. De 
dans van Icarus is nog weinig herken-
baar en de toeschouwer wordt ver-
zocht dit specifieke bewegen mee te 
bedenken. Door de strakheid waar-
mee het concept werd gerealiseerd, 
bleef de helderheid bewaard. De titel, 
de dans, hel decor en de enscenering 
zijn coherent en eenduidig. Thierry 
Smits heeft zich met La grdce du lom-
beur bevestigd als experimenteel en 
consequent choreograaf. 

Toch bleek de controverse rond de 
waarde van deze voorstelling te groot 
0111 Smits als revelatie van het festival 
naar voren te schuiven. De Beweeging 
verkoos het puur choreografisch werk 
van Joachim Schlömer, mede omdat 
de organisatoren door deze keuze ui-
ting konden geven aan hun bezorgd-
heid omtrent het ontbreken van enig 
dansbeleid in Vlaanderen. Nochtans 
had ik als organisator niet durven voor-
bijgaan aan het omen van de vlucht van 
Icarus boven het centrum Vrije Val. 

... Door niet de strijd 

De Beweeging was al bij al een ge-
slaagd festival, waarbij vooral opviel 
dat de interesse voor de dans nog 
steeds aangroeit en dat te veel would-
be-choreografen nog steeds worstelen 
met een gebrek aan technische bagage 
(wat teil dele zou kunnen verholpen 
worden door een verantwoord over-
heidsbeleid inzake onderwijs en infra-
structuur). 

Voorts valt te betreuren dat weini-
gen echt experimenteel werk toonden 
en velen zich beperkten tot het imite-
ren van gangbare modellen. Z o was er 
trouwens geen enkele choreograaf die 
puur abstract danswerk bracht. Allen 
stelden de mens voor, de strijdende 
mens, de emotionele mens, de ideële 
mens , maar geeneen danste 0111 de 
dans zelf. De strijd is dus ver van ge-
streden en wat dat betreft heeft het 
festival De Beweeging eens temeer zijn 
nut bewezen, als on tmoet ingsplaa ts 
voor geïnteresseerden en als spring-
plank voor debutanten. 

Alexander Baervoets 
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