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(Montréal, Canada). De groep die vroe-
ger werkte onder de naam Edouard Lock 
Danseurs bekoorde vorig jaar velen met 
Ufinian Steps en deed dit nu (misschien 
jets te letterlijk) over met Human Sex. 
fjet sleutelwoord voor choreograaf 
Edouard Lock is risico, fysieke actie. Een 
vrij beperkt bewegingsarsenaal wordt 
ruim een uur lang in een ontzettend tem-
po geëtaleerd: verraderlijke sprongen en 
een blind vertrouwen op de partner zijn 
de voornaamste ingrediënten, gekruid 
niet oorverdovend gitaar- en percussie-
geweld en een arsenaal aan elektronische 
gadgets, laserstralen inclusief. Lock wil 
niets vandoen hebben met de danstech-
niek van Cunningham en kent anderzijds 
de Europese verhaaltraditie niet. Het re-
sultaat is een 'je ziet wat je ziet, en voor 
de rest bedenk je 't zelf maar,' maar wel 
met een agressie die we niet van Cun-
ningham, Childs, Brown of Dean ken-
nen. In de herfst, na drie weken dansen 
in New Yorks Dance Theatre Work-
shop, komt LA LA LA terug naar Euro-
pa. België zal dan wel niet op de affiche 
ontbreken. 

Wel reeds zeker is dat Mark Tompkins 
(Parijs) en Group/O (Firenze) in oktober 
in Brussel, Antwerpen of Leuven te zien 
zijn. Tompkins doet met zijn trilogie 
Trahisons, een onderzoek naar mense-
lijke relaties en rolpatronen op basis van 
het fotografisch œuvre van Edward 
Muybridge. Deze zoektocht naar de 
androgyne mens loopt via de delen 
Trahisons-Men, Trahisons-Women en 
Trahisons-Humen. Het eerste deel dat in 
Polverigi getoond werd doet uitkijken 
naar wat volgt. Vijfmannen tonen zich 
in hun onderlinge verhoudingen, in heel 
gave bewegingen, compositorisch heel 
sterk, in een fraaie belichting. In het 
grote openlucht-theater leek het me dik-
wijls echter veel te macho, te belerend 
ook. 'In de intiemere zaal waarvoor 
het geconcipieerd werd, zal je de relati-
vering en ironie wel merken,' verzeker-
de Tompkins me. 

Ironie is het minste wat je Group/O 
kan meegeven. De leiding van het gezel-
schap berust bij Katie Duck, een Ame-
rikaanse die o.a. aan de Amsterdamse 
theateracademie dans doceert. Zeer in-
ternationaal samengesteld (2 Amerika-
nen, 2 Italianen, 1 Nederlander) zit hun 
werk toch sterk ingebed in het asso-
ciatieve theater zoals we dat vaak in 
Nederland tegenkomen, het meest uit-
gesproken bij Ton Lutgerink en Amy 
Gale. De critici van de Italiaanse avant-
garde, gewend aan de kilheid van Falso 
Movimento of Magazzini Criminali, 
wisten geen blijf met de speelsheid van 
Orange Man, een produktie die zijn in-
spiratie haalt uit het Oscar-personage van 
Günther Grass' Blikken Trommel. Als 
Wen niet van onvervalste cowboy-en-
indiaantje-spelletjes houdt, loont alles-
zins een danssolo van Alessandro Certini 
de verplaatsing. Dansen doet men rela-
"efweinig in The Orange Man, maar dat 
Group/O kân dansen, dat is overduide-
lijk. 

De laatste meevaller kwam van een 
^reverse Italiaanse groep, Sosta Palmizi, 
d'e er zijn eerste produktie presenteer-
de, II Cortile. De zes jonge dansers en 
danseressen hebben allen school gelopen 

bij Alwin Nicolais, Carolyn Carlson of 
Pina Bausch. Hun techniek laat daar 
overigens niet de minste twijfel over 
bestaan. Na zovele onbeholpen en pre-
tentieuze Italiaanse dansvoorstellingen 
gezien te hebben, is dit voor de eerste 
keer een echt interessant gezelschap. 
Hun enige probleem is dat ze alles wat 
ze in hun mars hebben, willen laten zien 
en dat bovendien in een bij momenten 
wat flauw verhaal gegoten hebben. Maar 
vooral Raffaella Giordano, die bij Pina 
Bausch en Compagnie de l'Esquisse 
danste, weet in haar solo's en duetten 
zo'n gevoeligheid en kracht te leggen dat 
II Cortile je vaak toch stevig in zijn greep 
heeft. 

Daarnaast waren er slechts ontgooche-
lingen van doorgaans jonge Italiaanse 
groepen (Tranteatro, Oriënt Express, 
Nicolas Cincone) die met dit werk wel 
nooit over de grens zullen geraken. Al-
gemene ontgoocheling was er ook over 
Kidnap van het Amsterdamse Mickery 
en Outcalls/Riptides van de met veel heisa 
aangekondigde Soon 3 (San Francisco). 
In het eerste geval was dit misschien ten 
onrechte. Kidnap werd op maat gemaakt 
van een dertigtal toeschouwers, zoals het 
in Amsterdam gecreëerd werd, maar 
speelde in Polverigi voor ruim 800 kop-
pen; de voorstelling geraakte dan ook ge-
woon niet over het voetlicht. Voor Soon 
3 daarentegen bestaan er geen excuses. 
Het is een raadsel hoe dergelijk infantiel 
wangedrocht op de Europese festivals te-
rechtgekomen is, daarenboven waar-
schijnlijk voor een niet onaardig bedrag. 

Uiteindelijk was Inteatro 85 een meer 
dan behoorlijk festival met Epigonen, 
Squat Theatre en LA LA LA als hoogte-
punten. Zo dachten er echter niet de Ita-
liaanse critici over. In tegenstelling tot 
het vocale geweld dat hen steeds pleegt 
te sieren, werd er in Polverigi overgegaan 
tot het quoteren van alle voorstellingen. 
Het applaus was nog niet uitgestorven of 
de punten werden verzameld door de 
heer Bertolucci, peetvader van de trans-
avanguardia en geen broer van Bernardo 
B. zoals een Nederlandse collega-organi-
sator mij vorig jaar bezweerde. De laatste 
nacht kon je de eindscore vernemen. Fal-
so Movimento: 9,5/10. Sosta Palmizi: 
9/10. Verder niemand boven 6/10. Of 
hoe de dorpelingen zich verzetten tegen 
de bezetter. 

Theo Van Rompay 

Terzijde 

Zondag 4 augustus: een hele avond 
Hollandse televisie over het Vlaams to-
neel. Heb erg weinig geleerd. Alleen dat 
de Hollanders het voortdurend over een 
Vlaamse golf hebben. Dat moeten we dus 
in onze woordenschat even inpassen, 
want, net zoals iedere Vlaming die aan 
het programma deelnam, hadden we dat 
zo nog niet gezien. Om enige klaarheid 
in de zaak te brengen (de woorden van 
de Hollandse interviewer) werd afgerond 
(Jan Decorte: 'Laat mij afronden') met 
een gesprek tussen vertegenwoordigers 
van deze golf. Twee dingen werden 

Repliek 
In het artikel 'Het Onbeleid' van uw 

tijdschrift Etcetera van juni f985 lees ik, 
op pag. 3, o.m. wat volgt: 'ook het N T G 
is een i.o.n.; de Raad van Beheer bestaat 
daar uit 5 CVP'ers, 3 PVV'ers, 3 SP'ers 
en 2 VU'ers; van deze dertien leden ver-
tegenwoordigen er 6 de rijksinstanties, 
2 de provinciale en 5 de stedelijke over-
heden.' 

Vanaf de oprichting van het N T G , op 
16 maart 1965, tot op heden, was ik on-
afgebroken lid en voorzitter van de raad 
van beheer. Aangezien de raad van be-
heer slechts dertien leden telt, schuift uw 
geciteerde tekst mij dus onmiskenbaar 
het lidmaatschap van een politieke par-
tij in de schoenen. Welnu: over gans die 
periode, zoals trouwens over heel mijn 
ambtenaarsloopbaan - 16 jaar bij het 
bestuur der belastingen en 31 jaar bij de 
inspectie van financiën - ben ik NOOIT 
lid geweest van welkdanige politieke par-
tij. . .en ik zal dat ook nooit worden! 

Ik verzoek U dan ook beleefd, in het 
eerstvolgend nummer van Etcetera, een 
passende terechtwijzing te willen opne-
men, aangezien uw tekst, ten minste wat 
mij betreft, fout is. 

voortdurend herhaald: er is geen golf, en 
er is te weinig geld (een thema dat zeer 
goed in de Hollandse markt ligt, nemen 
we aan). Over het inhoudelijke kwam er 
niets naar boven. Dus zijn wij er niet wij-
zer uit geworden. Alleen hebben we die 
avond veel fragmenten moeten slikken, 
en die waren van zo een kwaliteit dat men 
liever over de Kleren van de Keizer dan 
over een Vlaamse golf zou spreken. Dat 
van die Sirene houdt men zelfs in zijn 
kwaadste droom niet voor mogelijk. 
Maar goed, de avond had toch één op-
beurend moment: het kleine stukje tus-

Dat de politiek in het beheer van het 
N T G geen rol heeft gespeeld, vindt U 
overigens duidelijk verwoord in het ar-
tikel 'Spots op het voorbije lustrum 
en gok op de toekomst' van het 3de 
Lustrumboek van het N T G , waar ik, de 
gunstige resultaten van het N T G bespre-
kend, het volgende schreef: 'Het moet 
mij van het hart dat, m.i. dit resultaat 
hoofdzakelijk te danken is aan het feit dat 
al de beheerders, totnogtoe, steeds de on-
geschreven vuistregel hebben gerespec-
teerd volgens dewelke, vóór het betreden 
van de vergaderzaal van het N T G , de 
partij-politieke kepies het best aan de 
kapstok gehangen worden, die zich voor 
de ingangsdeur bevindt. Wat sommigen 
er ook mochten over denken of schrijven, 
is het inderdaad zo dat voor het beheer 
van het N T G , nu bijna zestien jaar lang, 
louter beheerstechnische normen wor-
den gehanteerd.' 

Bert Willems, 
Voorzitter van de raad van beheer van het 
N T G - Ere-inspecteur-generaal van fi-
nanciën. 

sen vader en zoon Cassiers. Maar dat 
maakt nog altijd geen golf, alleen een 
rimpelingske. En dan één belangrijke 
uitspraak m.n. van Jan Fabre: men moet 
werken en zorgen dat men goed werk af-
levert. Precies, en net even waar binnen 
als buiten de Vlaamse golf. 

Incident (Epigonentheater) - foto Christian Allorfer 
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