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Hoeveel plaats kan je vrijmaken voor de ander? Dat is in
een notedop de kern van een al even politieke als artistieke
vraag: een vraag naar de gastvrijheid van de kunstenaar,
zowel als van de burger. Hoeveel ruimte bewaar je in je
denken voor radicaal andere ideeën, voor vraagstellingen
die in eerste instantie niks met je eigen praktijk te maken
lijken te hebben? En hoe creëer je dat tussengebied van
overleg, de ‘common ground’ tussen het één en het ander?
Het is een oud debat, dat al heel veel verschillende ant-
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voorstellingen. Het gaat niet enkel om de
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uitwisseling van technieken of methodolo-

eerste groep – die al even voorzichtig als uitbundig zijn
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taal die de ander vervolgens kan begrijpen.

revers speldt – bij het tentatieve onderzoek van de laatste,
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die het verschil tijdelijk opheft om in een gedeelde prak-

doorheen de tijd, door het delen van een

tijk tot communicatie te komen.

menselijke ervaring, soms zo banaal als het
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ring stelt je voor vragen: over je eigen ge-

eigenheid smoort tot een onbeweeglijk artefact. De ander

woontes, over je lichaam, de manier waarop
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maakt dat de praktijk van de ander je eigen
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territorium hertekent. De transculturele
praktijk begint bij de ongecensureerde
uitnodiging aan de ander, en stelt zich open

In dit transculturele nummer gaat Etcetera op zoek naar die hy-

voor het risico dat hiermee gepaard gaat.

bride ruimte, waar het ene, niet zonder problemen, overvloeit
in het andere. De uitwisselingsprojecten tussen Oost en West
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heel nieuw gezicht, zoals Bruno Beltrao deed door hedendaagse
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dans te koppelen aan hip-hop. Maar wat gebeurt er met het werk
van een kunstenaar als hij letterlijk door de praktijk van de ander
heen gaat? De speciﬁciteit van de transculturele praktijk in de
podiumkunsten bestaat erin dat het lichaam hierin centraal staat.
En het lichaam is dan ook de plek bij uitstek waar de ontmoeting
kan plaatsvinden. De plek waar de ‘transit’ zichtbaar wordt. Letterlijk zou je kunnen stellen dat de transculturele praktijk ‘door’
het lichaam heengaat. Dat zou willen zeggen dat je de praktijk
van de ander deelt in zo’n mate, met zo’n intensiteit, en gedurende
zo’n lange periode, dat je die praktijk belichaamt. Niet in de zin
dat je één wordt met die ander, en dus van pakweg hedendaagse
danser transformeert tot Balinese tempelpage, maar wel dat je
deze anderssoortige praktijk op een pre- of postrationele manier
deel laat uitmaken van de perceptie en de constructie van je werk.

