
Valerie Panov leidt nu de dans 

Valéry Pamtv 

Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen op een keerpunt? 

De benoeming van 
Valéry Panov tot 

artistiek directeur 
van het KBvV 

verliep niet zonder 
strubbelingen. 

Erna 
Metdepenninghen 

tekent de loophaan 
van deze Russische 

danser 
choreograaf 

en kijkt vooruit 
naar het komende 

seizoen van het 
KBvV. 

Sinds 1 augustus heeft het Konink-
lijk Ballet van Vlaanderen officieel 
een nieuw artistiek directeur, Valery 
Panov. 

In 1938 in Vitebsk (USSR) gebo-
ren, kreeg Panov zijn voornaamste 
opleiding aan de bekende balletaca-
demie van Leningrad en werd in 1963 
lid van het Kirov-ensemble, waar 
vooral zijn kwaliteiten als karakter-
danser gewaardeerd werden. Omwille 
van zijn Joodse afkomst door de 
Sovjet-autoriteiten in zijn artistieke 
vrijheid geremd, vroeg hij in 1972 
voor zichzelf en zijn vrouw Galina, 
eveneens een lid van het Kirov-ballet, 
een uitreisvisum. In 1974 kregen de 
Panovs ten slotte, na heel wat moei-
lijkheden met weerklank in de wester-
se (ballet)pers, de toestemming om 
naar Israël uit te wijken. Tijdens de 
daaropvolgende jaren waren de Pa-
novs te gast bij heel wat vooraan-
staande balletgezelschappen. 

In 1977 werd Valery Panov uitge-
nodigd door de Deutsche Oper van 
West-Berlijn om daar de choreografie 
van Prokofievs Assepoester te reali-
seren en dit met opmerkelijk succes. 
Panovs versie, waarin nagenoeg alle 
aandacht op het liefdespaar toege-
spitst werd, dat a.h.w. onmiddellijk 
naar een soort droomland verplaatst 
werd (aldus Horst Koegler in Dance 
and dancers van december 1977) ging 
weken lang voor uitverkochte zalen. 
Daarop werd Panov, voor het volgen-

de seizoen, een nieuwe choreografie 
opgedragen van Strawinsky's Le Sac-
cre du Printemps en mocht hij, in juni 
1979, "een levensdroom verwezenlij-
ken" : een avondvullend ballet maken 
naar De Idioot van Dostojewski, op 
muziek van Sjostakowitsj. Na de 
Berlijnse première van De Idioot 
moest het doek 67 keer gehaald 
worden en gaf het publiek een staande 
ovatie. De vooraanstaande Duitse 
criticus Klaus Geitel noemde Panov 
"een choreograaf van visioenen" en 
schreef verder dat "het vroegere bal-
letdrama, een dialoog zonder woor-
den, door Panov tot volle rijpheid was 
gekomen." Andere commentatoren 
vonden het ballet "zo Russisch als het 
boek, duister en somber." In Dance 
and dancers van augustus 1979 liet 
John Percival zich vrij positief over £>e 
Idioot uit, vond vooral de chorogra-
fie van de vrouwelijke solo's opmer-
kelijk, bewonderde Panovs vertolking 
van Rogozhin en Galina Panova als 
Aglaya en beschouwde de, voor de 
gelegenheid samengestelde, Sjosta-
kowitsj-partituur als een van de beste 
die hij de laatste jaren had gehoord. 
Kritieken over diezelfde Idioot bij het 
gastoptreden van het Ballet van de 
Berlijnse Opera (met gast-ster Rudolf 
Nurejev) in New York (juli 1980) 
waren veel minder lovend en in Ballet 
News van oktober 1980 schreef Robert 
Greskovic zelfs dat "gezien het feit dat 
heel weinig van Panovs enscenering en 

dansen enige zin had, je dankbaar was 
voor de wisselende decors van Giin-
ther Schneider-Siemssen." 

Inmiddels had Panov een contract 
voor twee jaar getekend met de Deut-
sche Oper Berlin als gastchoreograaf 
en presenteerde hij in Berlijn op 27 
juni 1981 opnieuw een avondvullend 
ballet geïnspireerd door de Russische 
literatuur: Oorlog en Vrede naar Tol-
stoi op muziek van Tsjaikowski (na-
dat de Prokofiev-erfgenamen hun toe-
stemming geweigerd hadden om een 
selectie uit het werk van de compo-
nist te gebruiken). De respons van het 
publiek was enorm enthousiast, die 
van de pers veel minder. In Ballet 
News van oktober 1981 schreef de 
eminente Duitse danscriticus Horst 
Koegler dat het ballet bijzonder lang 
was (oorspronkelijk bijna vier uur 
gereduceerd tot drie en een half uur), 
dat de muziek slecht gekozen was met 
catastrofale gevolgen voor de drama-
tische opbouw en dat de, op grote 
symfonische fragmenten gechoreo-
grafeerde pas-de-deux, hoe vinding-
rijk ook, weinig bijdroegen tot de 
ontwikkeling van de personages. Wel 
had hij lovende woorden voor Panovs 
vertolking van Pierre en Galina Pa-
nova's interpretatie van Natasha. Van 
Tom Van Cauwenbergh bewonderde 
Koegler de uitstekende scholing. 

Vlaamse dansers 
Tom Van Cauwenbergh en een 

andere Vlaamse danser, die zijn eerste 
professionele passen bij het Ballet van 
Vlaanderen had gezet, nl. Jan 
Broeckx, dansten ook leidende rollen 
in Panovs choreografische bijdrage 
tot het Wagnerjaar 1983 : Riccardo W 
waarover Horst Koegler in Dance and 
dancers van maart 1984 in een over-
zicht van het eerste deel van het 
dansseizoen 1983-84 in Duitsland het 
volgende schreef: "Aangezien ik erg 
teleurgesteld werd door ongeveer alles 
wat ik van Panov heb gezien, na zijn 
vrij belovende start in West-Berlijn 
met Le Sacre du Printemps in 1977, 
besloot ik niet langer tijd en geld te 
investeren in reizen naar Berlijn o.m. 
om Panovs laatste creatie Riccardo W 
te gaan bekijken, een beslissing waar-
voor ik achteraf door vrijwel iedere 
collega, die ik erover sprak, gefelici-
teerd werd. Dit ballet, dat handelt 
over de laatste dagen van Richard 
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