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voor die werken een storend stofnest dat vlug 
onder het tapijt moet worden geveegd.
 En dit is de bron waaruit het hedendaagse 
wantrouwen tegenover hedendaagse mooie 
kunst eigenlijk ontspringt. Homines fabri 
die we in feite allemaal zijn, vinden we het 
sowieso al verdacht als we niet precies kunnen 
achterhalen hoe een kunstwerk op alle niveaus 
(vormkeuze, referentiekaders, inhoud…) ope-
reert. Maar we vinden het ronduit verwerpe-
lijk als uit een schilderij, voorstelling of in-
stallatie de heimelijke intentie spreekt ons te 
degraderen tot motten. Een aanlokkelijk licht 
kan niet meer dan een lege nachtvlinderval 
zijn als er aan het einde van de rit geen enkel 
seculier statement voor het grijpen ligt.
  i/ii/iii/iiii lijkt een afkeurenswaardig ana-
chronisme te zijn. Hoe kun je, hier en nu, een 
invulling van de idee ‘schoonheid’ ten tonele 
voeren die vanuit kunsthistorisch perspectief 
hopeloos achterhaald oogt? En in extremis 
moreel dubieus genoemd kan worden? In welge-
teld vier slingerbewegingen formuleert i/ii/iii/
iiii een antwoord op die vraag. Je kunt de instal-
latie inderdaad opvatten als een reis door de tijd. 
Maar juist uit die terugblik valt een treffende 
visie op de esthetische conditie van vandaag te 
distilleren. Ethiek en esthetiek liggen hier mis-
schien toch niet zo ver van elkaar verwijderd als 
de beroezende vorm doet vermoeden.

Gratie
Hoewel de grote scène door zijn leegte een  
steriele indruk geeft, lijkt het openingsbeeld 
rechtstreeks weggeplukt te zijn uit de roman-
tiek. Doorheen een transparant gaas en een 
diffuse lichtwaas zie je hoe danseres nummer 1,  
opgehangen aan een legger die in duisternis  
gehuld blijft, op ongeveer vier meter hoogte 
een magistrale pirouette maakt. Een spot 

hardt haar contouren uit en werpt een scha-
duw die verglijdt van de achter- naar de zij-
wand. De naar buiten gedraaide knieën en de 
gedecideerde manier waarop de rest van de 
bewegingssequens wordt uitgevoerd, roepen 
de romantische balletten van weleer op. Die 
indruk sterkt aan wanneer ze even later op de 
tippen van haar tenen over het podium sleept.
 Er spreekt weemoed uit dit beeld. Niet 
zozeer omdat het deels geschoeid is op cho-
reografische conventies uit vervlogen tijden, 
maar omdat er een zacht-treurig aura omheen 
hangt. Melancholie werd in balletvoorstellin-
gen van een dikke eeuw geleden opgeroepen 
met behulp van een kobaltblauw schijnsel en 
mistsluiers. Een gestripte scenografie, vale be-
lichting, sobere zwarte klokjurkjes, minzame 
gelaatsuitdrukkingen en Stefaan Quix’ hyp-
notiserende score bestaande uit een paar uit-
dunnende tonen, doen dat nu. Het effect blijft 
hetzelfde: je krijgt het gevoel dat je een ongrijp-
bare wereld binnenkruipt. Zijn enige bewoner 
is een etherisch lichaam dat zich onttrekt aan 
iedere aardse beschrijvingscategorie omdat het 
behoort tot de orde van het sublieme. Ze is zo 
mooi dat het pijn doet en ontroert. Wanneer de 
danseres zachtjes neerdaalt, ineenfrommelt en 
naar achteren zakt, terug de duisternis in waar-
uit ze vandaan kwam, kom ook ik terug met 

beide voeten op de grond. Heel eventjes vraag ik 
me af of ze van al dat draaien en ondersteboven 
hangen niet te hard naduizelt. Of haar tenen 
niet pijn doen na dat gesleep zonder de bescher-
ming van pointes. En waarom wordt hier de 
boel eigenlijk afgedekt met gaas en duisternis? 
Maar zulke homo fabriaanse gedachten worden 
verjaagd door een prachtlievende reflex waar-
van ik niet eens wist dat ik hem had. Verdonck 
peutert doelbewust aan een verboden verlan-
gen. De kritische alarmbel gaat wel eventjes af, 
‘pas op, versluiering in zicht’, maar doet er al 
snel het zwijgen toe.
 Uiteraard is dit een geheel subjectieve 
ervaring. Wellicht zal niet iedereen die i/ii/iii/
iiii bekijkt de openingsscène ‘mooi’ vinden. 
Beauty lies in the eye of the beholder. Feit is wel dat 
de bewegingen van de danseres een schoon-
heidsmarkerend element in zich dragen dat 
van oudsher als noemer geldt om de essentie 
van schoonheid vast te pinnen: gratie. 

Waarheid
Verdonck maakt die gratie tot bewegingskwali-
teit door al zijn danseressen als gewichtloze we-
zens de lucht in te sturen. Nummer 1 zal gaan-
deweg gezelschap krijgen van nummer 2, 3 en 
4. Het bewegingsstramien zal zich met telkens 
een lichaam meer herhalen. De zwaantjes aan 
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in verdonCks installaties 
bindt va ak een mens, repre-
sentant van een Categorie 
die de imperfeCtie zelve 
beliCha amt, de striJd a an 
met een teChnologie, de 
perfeCtie zelve in de ogen 
van de imperfeCtie.


