76

Allemaal samen
Mag ballet ook dans zijn?
Lieve Dierckx

Zieg feld Ballet dansers omstreeks 1920

Het hedendaagse dansveld roept om eenstemmigheid.

Gespletenheid

Dat biedt perspectieven voor een nieuwe verhouding met

Een struikelblok op de weg naar unisono blijft de disso-

‘het’ ballet. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is al

nant – tot voor kort kon je rustig van een geluidsmuur

even uit de startblokken voor een herpositionering. Kun-

spreken – tussen de twee familiebedrijven in het veld:

nen de krachten gebundeld worden?

de hedendaagse dans en ballet. In een artikel in het kader

Er is nood aan eenstemmigheid in de danssector. Zo blijkt

van bovengenoemde veldanalyse stelt Steven De Belder dat

uit een eerste veldanalyse door het Vlaams Theater Insti-

het kabinet Anciaux proﬁteert van die gespletenheid om

tuut, die dit voorjaar zal uitmonden in een publicatie.

een ‘non-beleid’ te voeren. Dat lijkt zwaarwichtig genoeg

Geen artistieke eenstemmigheid, want net de grote ar-

om de verhouding tussen ballet en hedendaagse dans onder

tistieke diversiteit maakt de eigenheid uit van het dans-

de loep te nemen. Welke obstakels zitten in de weg? Zijn er

veld in Vlaanderen. De eenstemmigheid die aan de orde

die doorheen de jaren een eigen leven zijn gaan leiden, en

is, gaat om een duidelijke proﬁlering en een assertieve

vooral: welke raakpunten kunnen voor toenadering zorgen?

houding van dans als kunstdiscipline binnen het kun-

Over de strijd die de nieuwlichters in de jaren ’80 te voe-

stenveld. Een dansveld dat zich op termijn als één geheel

ren hadden, is uitgebreid gerapporteerd. Twee balletge-

proﬁleert naar de overheid heeft als assertieve speler een

zelschappen beheersten tot die tijd het veld. De nieuwe

grotere slagkracht tegenover het kunstenbeleid en de sub-

spelers kwamen uit de stal van één van de ouden en er

sidiepolitiek. Vragen uit de sector die kwamen bovendrij-

ontrolde zich een klassiek verhaal van heterodoxen die

ven op Dinsdag Dansdag waren onder meer: aandacht voor

actie voeren om zich een plaats te veroveren. Bijzonder

de bijzondere noden van de danssector, meer middelen

in dit verhaal is dat de oorspronkelijke polarisatie tussen

voor danseducatie in het kader van het participatiebeleid,

nieuwelingen en orthodoxen in het Vlaamse dansveld

een danshuis en een dansfestival met een centrumfunctie

nooit helemaal is afgezwakt. Alsof het zo moest zijn,

en internationale uitstraling.

werd de tweedeling bij de opkomst van de Vlaamse Golf
ook nog eens kracht bijgezet door een interne strijd bin-

