
Het publiek 
L.D.: "Waarom hebben kunste-

naars het zo moeilijk bij ons om zich te 
doen accepteren? Omdat wij geen 
publiek hebben! Zelfs als je danst 
voor een volle zaal van mensen dan 
hebt je nog geen 'publiek'. Vroeger 
werd er hier bij ons in het theater elke 
week een ander stuk gespeeld. Des-
tijds zei ik aan Joris Diels: 't is toch 
verschrikkelijk, elke week een stuk; 
dat kan toch niet. Maar als ik daar dan 
over nadacht, werd het duidelijk: er is 
geen publiek. Dat komt allemaal wel 
later, daar twijfel ik niet aan. Je moet 
het nooit opgeven, blijven voortdoen 
met enthousiasme. Maar je moet je 
geen illusies maken: er is géén drang 
bij ons; er is geen drang. Als je mensen 
op een scène ziet evolueren, dan moet 
je met je eigen lichaam méévoelen wat 
die mensen daar presteren; dan pas 
kun je een onderscheid maken en 
zeggen: dat is groot werk en dat is 
maar zo-zo. Dat is b.v. het verschil 
tussen een concertpubliek en een 
ander publiek. Iemand die zelf musi-
ceert, of vertrouwd is met muziek, of 
muziek aanvoelt, heeft veel meer 
communicatie met wat op het podium 
gebeurt." 

J .B.: "Bij zo iemand is de kans 
uiteraard groter dat hij begrijpt wat er 
gespeeld wordt. Van de 103 muziek-
scholen die wij in ons land hebben, 
zijn er 48 waar reeds een danscursus 
wordt ingericht. De mensen van die 
cursussen komen inderdaad naar onze 
balletvoorstellingen en dat is een beter 
publiek, een geschoolder publiek." 

Epiloog: de icosaëder 
als conclusie 

L.D.: "De icosaëder (het regelma-
tige 20-vlak van gelijkzijdige driehoe-
ken dat centraal staat in het Laban-
stelsel) daar zit het Laban-systeem in : 
het heeft als kern een kubus, die 
openplooit tot in het oneindige. Dat is 
juist de ruimte. Ik zeg altijd: geen 
exacte mededeling als je geen ruimte 
kent. Een exacte mededeling d.w.z. je 
gevoel moet zijn juiste plaats in de 
ruimte hebben. Dat kan niet anders. 
Daarom is de kennis van de ruimte zo 
belangrijk in het leven, in het gevoels-
leven." 

Marianne Van Kerkhoven 
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Het Bewegingskoor 
L.D.: Bewegingskoor is een 
noodzakelijkheid voor de vor-
ming. Het is een grote door-
gedreven cultuur van het lichaam, 
ook technisch gezien; dit kan 
gepaard gaan met een muzikale 
cultuur doorgedreven tot het 
einde, tot het hedendaagse; 
vergelijk het b.v. met onze 
zangkoren. Die beweging is wel 
enigszins gestopt met de oorlog, 
maar het is er nooit uit geweest. 
Ik heb op dat vlak geweldige 
dingen meegemaakt in Duitsland 
vóör de oorlog: grote demonstra-
ties in speciale schouwburgen, 
in geprefabriceerde gebouwen 
voor bewegingskoren. Dingen 
waarvan je zegt: hoe is het moge-
lijk. Die mensen van die koren 
bespeelden gongs, helemaal 
onder de invloed van de Orff-
muziek. Het was prachtig om 
zien; ik weet nog goed, toen ik 
het in Miinchen zag, toen dacht 
ik: maar bestaat zo iets ? 
Ja, dat bestaat: instrumenten 
bespelen terwijl je beweegt in 
grote groepen. 

Subsidies 
L.D.. Subsidies, daar heb ik 
nooit interesse voor gehad. 
Dat betekent dat ze inspraak 
krijgen in je werk. Als je geld 
krijgt moe t je dat toch verant-
woorden tegenover de gemeen-
schap. Dus de vraag is of je dat 
wilt of niet. Ik heb dat nooit 
gewild. Ik wil niet dat ze zich 
mengen in wat ik doe. 

Fixatie 
L.D.: Op het ogenblik d a t j e 
blijft staan, d a t j e fixeert, ben je 
verloren. Geen fixatie, zelfs niet 
in een les; als je daar zegt: 
nu been gestrekt, knie buigen en 
terug omlaag. Wel, als je niet op-
past, doen ze allemaal tak tak 
tak en drie maanden later nog, 
net alsof daar geen variatie 
op is. Maar dat is de schuld van 
de lesgever. Fixatie dat is het 
slechtste. De geest moet constant 
in beweging zijn. 

Grotowski 
L.D.: Het werk van Grotowski 
leek mij zeer uitdrukkingsvol en 
zeer dramatisch; maar ik zag er 
het nut niet van in als opleiding 
van de acteur. Het kan zijn dat 
dat wel opgaat voor Polen. 
Maar toen ik het zag, dacht ik: 
nee, dat is niks voor ons, dat is 
specifiek Pools. 

Lea Daan en Jeanne Brabants 
Foto's Herman Sorgeloos 
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