
Ballet R a m b e r t ; 
volgde vanaf 1974 

tot 1976 John Cran-
ko op in Stuttgart . 

Moshe Efrati 
(1934) Israëlisch 

danser en choreo-
graaf ; leerling van 

G r a h a m ; in 1964 
een van de stich-

tende leden van de 
Batsheva Dance 

C o m p a n y ; heeft nu 
een eigen groep in 

Israël. 

Lar Lubovitch: 
(1943) leerling van 
de Juilliard school 
of Music, van José 
Limon en Anthony 
T u d o r ; danste met 

Butler, Tetley en het 
Harkness Ballet; be-
gon als choreograaf 

in 1968 met eigen 
groep. 

Joseph Russillo 
(1941) Amerikaans 

danser, choreograaf, 
leraar ; danste in 

diverse Amerikaanse 
compagnies; werkte 

in Italië (o.m. het 
Festival van Spole-

to, 1968) en in 
Parijs waar hij in 

1971 samen met A. 
Beranger een eigen 

groep vormde; is 
ook leraar in Jazz-

ballet. 

August Bournonvil-
le (1805-1879) 

grondlegger van het 
Deense Ballet; solist 

aan de opera van 
Pari js : par tner van 
Maria Taglioni en 

Fanny Elbler; keer-
de in 1829 naar 

Kopenhagen terug 
om directeur en 

choreograaf van het 
Deense ballet te 

worden ; creëerde de 
'Bournonville '-

stijl, geherwaardeerd 
sinds 1930; voegde 
een aantal klassie-

kers toe aan het 
repertoire zoals 

Napoli (1842) en 
Konservatoriet 

(1849). 

Radiolurnles N. I. K. - Foto Lumière 

L.D.: "Da t vind ik niet nodig." 
J .B.: " Ik vind dat verkeerd." 
L.D.: "Men kan bevrucht worden 

door verschillende invloeden, maar 
het eigen gezicht moet domineren." 

De verdwenen scenarist 
J.B.: "Kurt Jooss had zeer speci-

fieke scenario's, maar vandaag is de 
scenarist bijna totaal verdwenen. De 
choreograaf van vandaag heeft de 
scenarist niet meer zo nodig: hij wil 
zijn eigen problemen vertellen." 

L.D.: "Dat is het drama van de 
regisseur. De choreograaf is voor mij 
slechts een orkestmeester: niet wat hij 
voelt, interesseert ons. Hij is niet de 
baas; hij is diegene die met de instru-
menten werkt en daarom vind ik het 
heel spijtig dat de scenaristen er niet 
meer zijn — story-ballet of geen story-
ballet. Er moet van een gezamenlijke 
idee vertrokken worden in een grote 
communicatie waaraan iedereen mee-
werkt." 

J .B. : "E r moet iemand de kapitein 
op het schip zijn. Een choreograaf kan 
goed werk leveren als hij zijn mensen, 
zijn muziek en zijn onderwerp kan 
kiezen. Een componist die zit aan de 
tafel, die kan gommen en noten 
veranderen. Maar wij moeten het uit 
het lichaam van de dansers krijgen op 
de plaats zelf, daarvoor is een gewel-

dige collaboratie nodig tussen de 
choreograaf en zijn dansers." 

L.D.: "Als je alles in de handen 
van de choreograaf geeft, d.w.z. van 
één mens, dan kan die daar nooit 
genoeg uithalen, uit zijn verbeelding 
en zijn gevoel. Eén mens volstaat niet. 
Hij kan één keer slagen of zelfs 
meerdere keren, maar dan komt er een 
moment waarop hij werkelijk be-
vrucht moet worden door andere 
geesten. In de evolutie om het geheel 
rijker te maken ben ik voor de com-
munauteit, voor de gemeenschap. In 
mijn choreografieën koos ik voor wat 
men noemt un speclacle tolal. Ik vind 
niet alleen het lichaam, maar ook de 
stem van belang. Voor mij is het 
lichaam een instrument tot medede-
ling waarvan alles gebruikt moet 
worden. Ik kan me heel goed voorstel-
len dat er dansers zouden zijn die 
geluiden maken. Het instrument moet 
aan alle kanten uitgebuit worden. Dat 
heeft niks met Jooss te maken. Maar 
ik houd van het speclacle tolal', 
daarom moet je ook niet verwonderd 
zijn dat ik streef naar de communau-
teit, naar het gemeenschappelijk 
werk." 

Werken met acteurs 
L.D.: "Dans is los in de ruimte; de 

acteur staat in de ruimte: dat is het 
begin. In feite vertrekken de danser en 

de acteur samen. Ze moeten toch eerst 
dat lichaam leren ontdekken, niet 
alleen aan de buitenkant, maar vooral 
aan de binnenkant. Wat ze eerst 
moeten leren is: weten dat ze een 
skelet hebben. Dat moet een danser zo 
goed weten als een acteur. Maar op 
een zeker ogenblik verwijderen ze zich 
van mekaar: de ene begint het woord 
te gebruiken, de andere uitsluitend het 
lichaam. De acteur moet omwille van 
de 'stijl' ook ballet leren: hij zal al die 
stukken die 'stijl' vragen zoals een 
Marivaux en een Shakespeare niet 
kunnen spelen, als hij geen ballet 
geleerd heeft." 

J .B. : "Teirlinck zegt ergens, dat hij 
in het begin vond dat jij de acteurs te 
veel liet dansen en dat je dat hebt 
moeten afleren?" 

L.D.: "Dat was een misverstand. 
Wij hebben dikwijls zeer vruchtbare 
discussies gehad. Laten we zeggen: 
licht bewegen en vlug bewegen, dat 
vond hij al 'dansen'. Hij had een 
theatraal idee; hij was gewoon aan dat 
statische van de mens; en als hij dan 
kwam kijken, dan dacht hij: dat is te 
veel. Maar daar zijn we op korte tijd 
over akkoord geraakt. Hij zou immers 
niets toegestaan hebben dat niet wer-
kelijk strookte met zijn inzichten over 
toneel. Onze samenwerking was zeer 
zeer vruchtbaar." 
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