
De j i c h t van de zonnekon ing 

Interesting Bodies, 

de choreografie/installatie 

van choreograaf Mare Van Runxt 

in het MUseum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA), 

speelt op een interessante manier in 

op de vreemde manier 

waarop men in onze cultuur omgaat 

met l ichamen. 

Mare Holthof over 

het afwezige lichaam in dans en kunst 

Tussen 1651 en 1659 nam de Franse zonneko-

ning Louis x i v , deel aan negen ballets de cour 

ontworpen door de dichter Isaac de Bensera-

de. Hij danste een variëteit van rollen, waar-

onder die van Apollo die de Python verslaat 

en die van de opkomende zon - waarvoor hij 

een prachtig zonnekostuum en dito pruik 

droeg. Het was niet ongebruikelijk dat een 

Franse koning deelnam aan balletten, maar 

Louis x i v was toch wel een bijzonder bedre-

ven danser - dat beweerde althans de hove-

ling Bussy-Rabutin. In 1661 stichtte de zonne-

koning L'Académie Royale de Danse. De 

dansmeester ervan, Pierre Beauchamps, cre-

eerde balletten samen met Molière en com-

ponist Jean Baptiste Lully. De Jezuïet Claude-

François Menestrier, die in zijn Des Ballets 

anciene et modernes (1682) vijftig vroege Ita-

liaanse en Franse balletten beschreef, ontwierp 

voor Louis x i v in 1685 een eigen ballet. De 

koning vertolkte nog enige tijd hoofdrollen 

als Alexander de Grote, Cyrus of Chevalier 

Roger. Maar toen hij te dik werd (en aan jicht 

begon te lijden) werd het ballet minder popu-

lair aan het hof. De koning keek alleen nog; 

het spektakel werd in functie van zijn blik 

georganiseerd. 'Alles gebeurde alsof zijn blik 

ex nihilo het spektakel creëerde en alsof hij, 

terwijl hij a.h.w. zijn eigen licht uitzond, er 

tegelijk ook de voorwaarden om het te bekij-

ken mee creëerde. En die blik is een pure blik, 

ongetwijfeld aandachtig, maar ontdaan van 

elle affect: een apathische, theoretische blik die 

uiteindelijk leeg is, zonder andere uitdruk-

king dan het spektakel dat hij doet verschij-

nen' aldus Louis Marin in Le Portrait du roi. 

Het interessante onlichaam 
In de persbrochure van De Beweeging 

schrijft Max Borka over Eric Raeves' Interesting 

Bodies het volgende: 'Belangrijk is (voor Eric 

Raeves) dat onderzoek zelf, van het lichaam. 

Daarbij herneemt hij een aantal figuren die 

hij reeds in eerdere produkties had uitgepro-

beerd, en waarbij bijvoorbeeld het hoofd en het 

geslacht onzichtbaar bleven. Dat laatste heeft 

zijn reden: het gezicht is het lichaamsdeel 

waar men het makkelijkst naar kijkt, het ge-

slacht is datgene waar men met de meeste gêne 

tegenaan kijkt. Door ze aan de blik te ontne-

men, verliest het lichaam zijn boven en onder, 

letterlijk. De toeschouwer wordt gedwongen 

om naar het lichaam zelf te kijken (...).' 

Interesting Bodies is een mooie voorstel-

ling/tentoonstelling. De manier waarop Eric 

Raeves beeldende kunst en dans wil combine-

ren om onze gebruikelijke manieren van kij-

ken door mekaar te halen, is interessant. En ik 

heb enig begrip voor zowel de esthetische als 

de praktische redenen waarom Raeves het 

hoofd en geslacht van zijn figuren zoveel mo-

gelijk wil verbergen. De vraag is alleen: klopt 

het wat artistiek adviseur Max Borka schrijft: 

dat wij op deze manier gedwongen worden 

'om naar het lichaam zelf te kijken'? 

Raeves toont zijn hoofd- en geslachtsloze 

lichamen in een museum voor hedendaagse 

kunst. Een dubbelzinnige instelling, waar men 

alles van dood en stofferigheid wat er aan de 

benaming 'museum' kleeft - het museum als 

de eeuwige rustplaats voor kunstwerken die 

uit hun tijd- en plaatsgebonden context weg-

geroofd zijn (vaak heel letterlijk) - tracht te 

combineren met het hedendaagse, het leven-

de. Daar, in dat paradoxale levende museum, 

plaatst Raeves lichamen, zonder gezicht of 

geslacht. Een beetje als museumstukken, als 

bewegende mummies. Levend en toch dood. 

Even paradoxaal als de ruimte zelf waarin ze 

vertoeven. 

Wat gebeurt daar eigenlijk? Niet, denk ik, 

wat Borka schrijft: dat 'de toeschouwer wordt 

gedwongen om naar het lichaam zelf te kij-

ken'. Wij kijken misschien naar de beweging 

(of het ontbreken daarvan: de dansers evolue-

ren traag, als in slow-motion). Maar wij kij-

ken niet naar de lichamen. Of alleszins niet 

echt, niet naar een bepaald lichaam. Met hun 

onzichtbaar hoofd en geslacht worden de li-

chamen van de dansers tot een fictie. Het is 

alsof die (nochtans behoorlijk vitale) onder-

delen niet meer bij hun lichaam horen. Het is 

alsof gezicht en geslacht iets anders zijn dan het 

lichaam zelf, er niet bijhoren. Raeves dwingt 

ons te kijken naar lichamen, maar het zijn ge-

abstraheerde (stukken van) lichamen. Ze heb-

ben geen identiteit meer, je moet ze al intiem 

kennen om ze te herkennen. Ze worden zelfs, 

een beetje, androgyn. Maar het zijn tegelijk 

ook museumstukken geworden. Levend en 

toch dood, zoals het past in het MUHKA. 

Interesting Bodies gaat mijns inziens hele-

maal niet over lichamen, maar speelt integen-

deel - op een, overigens interessante m a n i e r -

in op een aantal tendensen in deze cultuur 

o m op een heel vreemde manier met licha-

men om te gaan. Of beter: om er niet mee om 

te gaan. Daarbij is er nauwelijks verschil (de 

kwaliteit buiten beschouwing gelaten) tussen 
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