
etcetera 114     5

kon baseren. Alsof ze van de nood een deugd 
wou maken, introduceerde ze het model van 
de music score, wat er in grote lijnen op neer-
komt dat bij een re-enactment de oorspronke-
lijke performance benaderd moet worden als 
een partituur die onvermijdelijk vraagt om 
interpretatie. Zoals de muzikant het muziek-
stuk interpreteert, moet de re-enactor dus ook 
een persoonlijke, creatieve versie van het origi-
neel opvoeren.
 Wat betreft ervaringen en visie sluit Anne 
Collod nauw aan bij Abramović. Hoewel de 
Franse danseres in direct contact stond met 
Anna Halprin (in 2003 volgde ze onder meer 
een workshop bij de Amerikaanse choreo-
grafe), moest ook zij de tekortkomingen van 
de bestaande documentatie zien te overwin-
nen. En net zoals Abramović heeft Collod 
de hiaten aangewend als kans om de loutere 
reconstructie te overstijgen. Vandaar dat ze 
parades & changes, replays geen reconstructie wil 
noemen, maar eerder een herinterpretatie.3 
 Geen slaafse navolging van, maar wel een 
creatieve omgang met het bronmateriaal lijkt 
een van de basisregels van re-enactment. Als 
zodanig is de praktijk van re-creatie te situ-
eren in de ambigue zone tussen waarheids-
getrouwe reconstructie en ongedwongen 
interpretatie.

Rewind… and Play?!
Wanneer het gaat over de heropvoering van 
belangwekkende choreografieën is Anne 
Collod beslist geen groentje. Als lid van het 
Parijse collectief Quatuor Albrecht Knust 
werkte ze mee aan re-enactments van dans-
stukken van onder meer Doris Humphrey, 
Kurt Joos en Steve Paxton. In 1996 werd de 
groep door Guy Gypens, toenmalig leider 
van het dansfestival Springdance (Utrecht), 
uitgenodigd om hun versie van Yvonne 
Rainers Continuous Project/Altered Daily (1970) 
te tonen. Nu Gypens (samen met Katleen 
Van Langendonck) het artistiek beleid van 
het Kaaitheater waarneemt, worden de toen 
gesmede banden opnieuw aangehaald. Nadat 
parades & changes, replays te zien was in Lyon 
en in Parijs, kon nu ook het Belgische publiek 
kennismaken met een opmerkelijke dansvoor-
stelling die in het gros van de overzichtswer-
ken slechts terzijde wordt vermeld.
 Anna Halprin kan inderdaad worden 
beschouwd als het lelijke eendje van de post-
moderne dans. Al te snel liep ze vooruit 
op haar tijd, waardoor de waarde van haar 
artistieke praktijk niet meteen werd inge-
zien. Bovendien was haar uitvalsbasis aan 
de West Coast gesitueerd, ver weg van New 
York, dat tijdens de jaren zestig en zeventig 

het epicentrum was van de meeste vernieu-
wingsgolven. Lange tijd dreigde Halprin in de 
marges van de geschiedenisboeken te verdwij-
nen, maar sinds enkele jaren is er een heuse 
inhaalbeweging aan de gang. Zo was er in 
2006 een overzichtstentoonstelling, op poten 
gezet door Jacqueline Caux, die overigens in 
de daaruit voortvloeiende publicatie op vrij 
overtuigende wijze aantoont dat Halprin ‘à 
l’origine de la performance’ lag. Eerder ver-
scheen ook het boek Moving Toward Life. Five 
Decades of Transformational Dance (1995), waarin 
Halprins artistieke traject uitvoerig wordt 
gereconstrueerd. Daarnaast werden er twee 
films rond Anna Halprin uitgebracht, die ook 
te zien waren tijdens het randprogramma dat 
Charleroi/Danses naar aanleiding van replays in 
Brussel organiseerde.
 In dit rijtje van verwoede pogingen om het 
werk van Halprin uit de vergeetput te redden, 
past ook Anne Collods ‘her-interpretatie’ van 
Parades and Changes. Dit wordt duidelijk door 
de tang waarin de eigenlijke reconstructie zit 
vastgeklemd. De voorstelling opent en sluit af 
met een vocale kakofonie van frasen die tel-
kens beginnen met ‘I remember…’. Terwijl de 
performers bij aanvang nog tussen het publiek 
zitten en zich laten leiden door een danser-
als-dirigent, borrelen de herinneringen bij het 
einde spontaan op tijdens een bodypaintses-
sie.4 Door beide sequenties aan de originele 
choreografie toe te voegen, presenteren Collod 
& Guests hun re-enactment als een vorm van 
intensieve herinneringsarbeid. En inderdaad, 
tal van inspanningen werden geleverd om de 
geest van de voorstelling te evoceren, maar tot 
welke resultaten leidt deze ijver?

Parades and Changes, San Francisco Dancers’ Workshop, 1965

nieT enkel de dansers werden 
in hun blooTJe GezeT, maar ook 
de publieke, TheaTrale ruimTe 
werd onTmanTeld. Geen Cou-
lissen, Geen vierde wand, Geen 
verborGen liChTbronnen, 
korTom: alles werd ziChTbaar 
GemaakT. openbaar werd onT-
blooT, en blooT werd Geopen-
baard.
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