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Rosas stond in de beginjaren voor de heldere
figuur, de klare lijn: eenvoudige bewegingen,
die in eindeloze herhalingen telkens iets meer
van hun betekenis losten, zonder ze ooit helemaal prijs te geven. Met de jaren evolueerde
die eenheid tot een complexe veelstemmigheid. De patronen op de dansvloer waren soms
nauwelijks nog te volgen. De bewegingstaal
van de dansers ontwikkelde zich in vele richtingen. Alsof de choreografe zo probeerde te
ontsnappen aan een loutere verbeelding van
zichzelf door zich in te schrijven of zelfs te
verliezen in een groter verhaal.
Maar zelfs als ze zich heel ver waagde
in het experimenteren met nieuwe trajecten, bewegingen, figuren, voelde je dat De
Keersmaeker de teugels nooit helemaal vierde.
Met haar verbluffende strategische inzicht
in de werking van het podium bleef ze altijd
meester van het gebeuren. Zij en zij alleen bepaalde waar de blik van de toeschouwer ging
en wat daar te zien was. Alsof ze niet anders
kon. Het leek soms alsof De Keersmaekers
vormbewustzijn niet alleen een gave, maar
ook een wrede wet was, waar ze zich naar
moest schikken. Het moest ‘goed’ zijn.
Maar het is met choreografie als met elk
schrijven: hoe meer de woorden in het gelid
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van de briljante vorm gedwongen worden, hoe
moeilijker ze ruimte laten voor de zwarte gaten die vallen tussen twee gedachten. Terwijl
het natuurlijk altijd die zwarte gaten, die
woordenloze momenten zijn die echt belangwekkend zijn, die van een tekst meer maken
dan een schitterende compositie. Die meer zijn
dan alleen maar schoonheid.
Met die tweespalt tussen het ongezegde
en de schoonheid van de vorm worstelt De
Keersmaeker ongetwijfeld. Ze wil (veel) meer
dan enkel schoonheid tonen, maar ze kan of
wil die evenmin opgeven. Al beseft ze maar
al te goed dat je met schoonheid als ideaal
of zelfs maar als vormprincipe al lang niet
meer aan kan komen in een wereld als deze.
Die tweespalt zag je al in de smartelijke melancholie van Toccata, een werk op hemelse en
door het hemelse geïnspireerde muziek van J.
S. Bach. Wat doe je met dat haast illegitieme
verlangen naar het schone en het ware, naar
harmonie, naar exaltatie? En hoe rijm je dat
met het besef dat de wereld voor die harmonie
nauwelijks plaats biedt?
Sporen van dat gevecht vond je de laatste
jaren vooral in een bijna parallel oeuvre van
solo’s en duetten zoals Small Hands (out of the lie
of no), de eerste versie van Desh, Once of Keeping

Still (part 1). Hier blijven de zwarte gaten, de
twijfels zichtbaar aanwezig. Hier is een andere
De Keersmaeker aan het werk.
Keeping Still (gemaakt samen met beeldend
kunstenaar Ann Veronica Janssens) aarzelt
om tot een echte compositie te komen, om het
laatste woord te zeggen. Dit stuk toont vooral
de naakte kwetsbaarheid van iemand die alleen, in de mist, op het podium staat of slechts
in het duister, ongezien, durft toe te geven aan
het verlangen om te zingen. Niets geen krachtig beeld dat de blik van de kijker weerstaat.
Het was alsof ze voor één keer de dingen niet
wilde of kon dwingen in een kader, maar de
twijfel zelf als kader gebruikte. Keeping Still
was een soort niet willen kunnen, dat onmiskenbaar een vroeg, onvolprezen werk als
Elena’s Aria in herinnering riep.
En dan was er plots de Steve Reich Evening.
De Keersmaeker vulde hier bestaand werk aan
met twee nieuwe stukken. Met acht danseressen bood De Keersmaeker een verrassend antwoord op Eight Lines, een compositie voor twee
hamerende piano’s, ondersteund door hout en
strijkers. Hier geen wervelende totaalfiguur
die inspeelt op het staccato ritme, maar een
‘open’ structuur waarin elke danseres binnen
een summier aangezet grondpatroon haar

