
De nood om te bewegen 
Jeanne Brabants : "Je wou bewe-

gen vanuit een drang. Ik denk dat de 
meeste mensen bij ons tot de beweging 
komen door de muziek. Ik weet nog-
altijd niet of het nu de beweging of de 
muziek is, die mij ertoe gebracht heeft. 
Ik begin te denken : de twee tegelijk." 

Lea Daan: "Ik ben niet overtuigd 
dat de beweging veroorzaakt wordt 
door de muziek. De muziek hoort 
erbij als een noodzakelijke cultuur in 
de mens, maar de beweging is voor mij 
iets afzonderlijks. Ik heb zeer vroeg 
ook de dans zonder muziek gepropa-
geerd. Ik zie dans zo ruim mogelijk, 
als een innerlijke muziek." 

J.B.: "Als een partituur op zich 
zelf..." 

L.D.: " Ja , als poëzie." 

Het grote dispuut 
J.B.: "Mijn probleem toen ik bij jou 

op school zat, was het volgende: ik 
wou absoluut aan een van de theaters 
hier geraken, want ik wilde zelf voor-
stellingen maken. En de grote strijd 
tussen de moderne en de klassieke 
dansrichting was in de jaren 30-40 aan 
de gang. Het moderne werd in het 
professionele theater niet geaccep-
teerd. Vooral iemand als Serge Lifar is 
in heel die discussie erg dwars gaan 
liggen." 

L.D.: "Toch heeft hij in zijn werk 
veel van Kurt Jooss overgenomen. 
Wel heeft hij Jooss verweten, dat hij 
niet danste maar aan gymnastiek 
deed. Toen de Directie van de Opera 
van Parijs Jooss geroepen had* om 
met het Ballet van de Opera te komen 
werken, begon Jooss daar met zijn 
elementaire bewegingen— alhoewel 
hij ook de nood van een klassieke 
balletopleiding inzag. Lifar heeft het 
werk daar dan zo geboycot dat Jooss 
gezegd heeft: zo ga ik niet verder; met 
deze mensen kan ik niet werken. 
Wellicht is een klassieke opleiding wel 
nodig, maar we mogen toch dat werk 
aan de elementaire bewegingen niet 
vergeten. Nu, na zoveel jaren, ziet men 
dat in de moderne strekking eindelijk 
in." 

J .B.: " Ik ben er altijd voorstander 
van geweest dat een danser eerst een 
klassieke basis moet krijgen en dat 
daar een moderne basis bovenop kan 
komen. Maar het is zoals in de 

* Jooss had in 1933 met overweldigend 
succes de eerste wedstrijd gewonnen inge-
richt door de 'Archives Internationales de 
la Danse' , met De Groene Tafel, een ballet 
over de oorlogsproblematiek dat zeker op 
dat moment grote indruk maakte en nog 
steeds tot het repertoire van veel gezel-
schappen behoort. De uitnodiging van de 
Parijse Opera, waar Lifar toen het ballet 
leidde, was een gevolg van de behaalde 
onderscheiding. Pas sinds een paar j aa r is 
er aan de Parijse Opera nu ook een 
moderne dansgroep verbonden. 

muziek: men heeft soms niet de moed 
en het doorzettingsvermogen of men 
begint te laat om reëel eerst die solfège 
van de danskunst te gaan leren. In de 
Stedelijke Balletschool geven wij een 
klassieke opvoeding, met daarboven 
een zeer brede moderne Graham-
techniek, jazzballet, karakterdans, 
Spaanse dans...: kortom een waaier 
van bewegingen om een danser zo 
compleet mogelijk te maken, zodat hij 
aan alle eisen die de choreograaf stelt 
kan beantwoorden, omdat hij elke 
vorm beheerst. Maar de danser die 
naar het klassieke ballet gaat, vind ik 
— neem mij niet kwalijk— meestal 
iemand die minder intelligent is: hij 
kiest voor veel meer routine. De 
danser die naar de moderne dans-
kunst toegaat, doet dit meestal om 
twee redenen: ofwel omdat hij te laat 
begonnen is en de klassieke techniek 
niet meer kan verwerven of ook de 
moed niet had door die discipline te 
passeren en die toch iets wil uitdruk-
ken; ófwel omdat hij nadenkt en er 
bewust voor kiest, na zijn klassieke 
opleiding. Meestal dus is iemand die 
modern wil dansen een interessantere 
persoonlijkheid." 

De vraag blijft in het gesprek 
hangen of Jooss, indien hij jonger was 
geweest en verder had kunnen evolue-
ren, niet voor een grotere techniciteit 
zou gekozen hebben. 

L.D.: "Als je nu denkt aan de 
technieken en de manieren van uit-
drukken van Kurt Jooss in de jaren 
30, 40 en 50 en je vergelijkt dat met de 
snelheid en het ritme van het leven 
vandaag... dan is het levensritme nu 
verdubbeld. Het is vanzelfsprekend 
dat diegenen die zich bewegen, dat 
vandaag ook sneller en intensiever 
doen." 

J .B.: "Het mensenlichaam is ook 
tot meer in staat. Men beweert dat een 
soliste van Diaghilev nu niet eens 
meer zou kunnen doen wat vandaag 
een gewone corps de ba/lel doet. Er 
zijn betere scholen gekomen: de zeg-
kracht van het lichaam en de metho-
des zijn verbeterd." 

L.D.: "Da t zou ik niet durven 
beweren: verbeterd. Vermenigvul-
digd wel. Men ziet dat van de licha-
men meer extremen gevraagd worden. 
Maar wil dat ook zeggen méér uit-
drukking? En die twee zijn voor mij 
niet te scheiden." 

J .B.: "Die zijn inderdaad niet te 
scheiden. Als ik les geef moet zelfs een 
plié uitdrukking hebben. Ik heb altijd 
getracht om niet alleen dansers te 
maken die met hun armen en hun 
benen zwaaien, maar ook mensen met 
inhoud." 

L.D.: "Voor mij blijft het nog 
altijd een probleem of die grotere 
fysieke inspanning ook meer uitdruk-
king bijbrengt. Je kunt toch maar 
lachen in bepaalde graden; je kunt 
toch maar huilen in bepaalde graden. 
En verder dan? Een surplus, is dat 
beter? Je kunt die evolutie natuurlijk 
niet tegenwerken; het is de stroming 
van de tijd. Maar of het beter en rijker 
is daar twijfel ik sterk aan, zeer sterk." 

"De methode van Laban, de stof 
die daarin zit, d.w.z. de mogelijkhe-
den voor de choreograaf, die waren 
oneindig: c est infini, infini. Een heel 
leven is niet lang genoeg om die 
methode uit te werken." 

J.B.: "Voor de choreograaf is het 
een formidabel systeem, maar voor de 
danser is het te theoretisch ; misschien 
dat het daardoor ook nooit echt een 
hoogtepunt heeft gekend; daardoor 
of door de historische omstandighe-
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Kurt Jooss (1901-
1979) Duits danser 
en choreograaf, leer-
ling van L a b a n ; 
stichtte in 1927 de 
Folkwang Tanzstu-
dio en de gelijkna-
mige school te Es-
sen ; als choreograaf 
vooral bekend door 
zijn ballet De Groe-
ne Tafel (1931); 
verliet Duitsland in 
1934 met zijn groep 
en startte een nieu-
we school in Dar-
tington Hall, Enge-
land; keerde later 
naar Essen terug; 
controleerde samen 
met zijn dochter 
Anna Markard-
Jooss het rondreizen 
van zijn choreogra-
fieën over de hele 
wereld. 

Rudolf Yon Laban 
(1879-1958) Hon-
gaars danser, leraar, 
choreograaf, uitvin-
der van het 'Laban-
schrift ' , een systeem 
om dans op te 
tekenen; een van de 
belangrijkste theore-
tici van de moderne 
danskuns t ; stichtte 
in 1911 te München 
de Centraaleuropese 
Dansschool, waar 
o.m. Mary Wigman 
en Kurt Jooss les 
volgden. Zijn analy-
se en filosofie van 
de dans hadden een 
grote invloed zowel 
in Europa als in 
Amerika. 

Albrecht Knust 
(1896) studeerde bij 
Laban ; werd lid van 
diens Tanzbühne in 
1922; later directeur 
van de Hamburgse 
Labanschool ; hield 
zich bezig met de 
verdere ontwikke-
ling van Labans 
dansschrif t ; propa-
geerde de bewe-
gingskoren ; vervol-
ledigde Labans mo-
numentale Encyclo-
pedia of Laban 
Kinelographv 
(1950). 

Serge Lifar (1905) 
Russisch danser, 
choreograaf en 
theoreticus; een van 
de sterdansers van 
'Les Ballets Russes' 
waaraan hij van 
1923 tot Diaghilevs 
dood in 1929 ver-
bonden bleef; werd 
later de leidende 
figuur van het Parij-
se Operaballet , waar 
hij zeer veeel eigen 


