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 Plots bevinden we ons dus in een 
onbestemd tijdperk, wat vooral 
spreekt uit enkele individuele dans-
fragmenten die zich verwijderen van 
vertrouwde leeskaders en inderdaad 
andere mogelijkheden belichamen, 
ontdaan van ironie en commen-
taar. Vooral oudgedienden Barbara 
Manzetti en Audrey Gaisan leveren 
qua dans een prachtige bijdrage, maar 
ook DD Dorvillier is een overtuigende 
performer in dit universum. Als cho-
reografe is Lacey echter niet op zoek 
naar een bewegingsvocabularium met 
een bepaalde signatuur, wel naar een 
idiosyncratische taal die zich voortdu-
rend hernieuwt al naargelang de voor-
stelling of de context. Haar vormbesef 
flirt met het geheim, wakkert de fasci-
natie aan en tart de intelligibiliteit van 
onze cultuur. Als Les Assistantes al over 
utopie handelt, dan niet omwille van 
de maatschappelijke relevantie, maar 
om het claimen van een autonome 
artistieke taal. Door de expliciete kop-
peling van lanterfanten en abstractie 
als rituele productie van het ogenblik 
stellen Lacey en Lauro ook een kritisch 
gebaar. In het licht van een teveel aan 
dramaturgie en betekenisproduc-
tie die de Europese podiumkunsten 
geregeld dreigt te verstikken, is Les 
Assistantes een verademing.

jeroen peeters

1  Het oeuvre van Jennifer Lacey en  
 Nadia Lauro wordt uitvoerig gedocumen- 
 teerd in Alexandra Baudelot, Jennifer Lacey  
 & Nadia Lauro: dispostifs chorégraphiques,  
 Dijon, 2007.
2  Gezien in Centre Pompidou (Parijs)  
 op 9 oktober 2008.

Airport Kids
lol a arias / sTefan k aeGi 

Wanneer de staande ovatie na de 
Duitse première van Airport Kids (HAU 
Berlijn, 22 oktober) is uitgeraasd, 
vang ik bij het verlaten van de zaal 
enkele reacties van toeschouwers op. 
‘Voorstellingen met dieren of kinde-
ren, eigenlijk werken die altijd.’ En: 
‘Die kinderen boezemen me angst in, 
zeker aan het einde, wanneer ze bij 
wijze van slotstatement een middel-
vinger opsteken.’ Wie zijn die kinde-
ren, die fameuze ‘airport kids’ uit de 
voorstelling van regisseursduo Lola 
Arias en Stefan Kaegi (bekend van 
Hygiene Heute en Rimini Protokoll)?
 Op de bühne staan bagagecontai-
ners voor vliegtuigen, die met een 
kraan, lopende band of palettenlift 
verplaatst kunnen worden. Voor de 
negen kinderen die elk een container 
hebben aangekleed tot hun persoon-
lijke optrekje, is het als speelgoed, 
maar dan levensgroot en levensecht. 
Of ze ook buiten de scène veel tijd 
in luchthavens doorbrengen, is niet 
meteen aan de orde – de impact van 
mobiliteit op hun leven reikt dieper. 
De niet-narratieve ruimte van de 
luchthaven symboliseert de onbe-
stemde non-lieu van hun toekomst. 
Het is een tijd waar ze als kinderen 
over dromen (‘Ik wil astronaut worden 
en naar Mars reizen!’), maar ook een 
plek waar ze ‘gedroomd worden’ door 
anderen. Eén voor één stellen de kin-
deren, tussen zeven en tien jaar oud, 
hun familie voor. Allemaal hebben ze 
een gemengde afkomst die over cultu-
ren en continenten heen reikt, spre-
ken ze meerdere talen en zijn ze door 
het werk van hun ouders tijdelijk in 
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Rosas / De Munt La Monnaie / Kaaitheater presenteren 

Rosas danst Rosas /
Anne Teresa 
De Keersmaeker
Productie (1983): Rosas, Kaaitheater, Klapstuk

4, 6, 7, 8 februari 2009 om 20 u 30 
Kaaitheater
Info & tickets
070 23 39 39 www.demunt.be www.lamonnaie.be
02 201 59 59 www.kaaitheater.be
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