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Interesting Bodies 
In een museum is het lichaam meestal wel 

aanwezig, in driedimensionele beelden van 

steen, marmer, hout, gips, brons, enz. en in 

tweedimensionele afbeeldingen op schilderij-

en, aquarels, tekeningen,... Maar het zijn af-

drukken, al dan niet van geïdealiseerde of uit-

gedachte lichamen. Het lichaam zelf, een lijf 

van vlees en bloed, is afwezig. In Interesting 

Bodies worden juist echte lichamen in het 

museum getoond, als stil bewegende lichamen 

en als bewegende sculpturen. Op zes plekken 

stonden en bewogen ze. Zo ook in een zaal 

waarin statische ontwerpen van Panama-

renko hangen en staan opgesteld, ontwerpen 

van bewegende en vliegende dingen. Daar-

tussen een blauw vierkant, met vier mannen 

die traag een arm strekken, een been op-

zijschuiven, zich bukken, gaan liggen, samen 

een vierkant vormen. Een statische sculptuur 

die tot beweging komt. In een andere zaal lig-

gen twaalf naakte mensen. Als een verzame-

ling gaan ze staan, strekken een arm, leggen 

hun hoofd op de grond, rollen langzaam op 

hun zij, trekken een been op, spreiden hun 

armen. Hun gezicht en hun geslacht zijn heel 

bewust niet te zien, om de toeschouwer te 

dwingen zijn kijkgewoonte op te geven, en 

naar het lichaam zelf te kijken. Lijven als li-

chamen, als levende lichamen, precies in dat 

smalle tussenland tussen levend zijn en louter 

materie zijn, tussen een individueel vatbare 

échtheid en een definitief afdruksel, net op 

dat kleine tussenmoment van verstening, van 

verstilling. 

Het is geen body-art, het lichaam wordt 

niet als doek gebruikt, het is geen theatrale 

performance, het is een puur onderzoek naar 

het reliëf van het lichaam. Dit is geen dans, er 

is geen ritme, geen klank of geluid. Het is geen 

theater, er is geen dramatische opbouw, geen 

spanning, geen begin, midden en einde. Als 

toeschouwer bepaal je zelf je kijkfragmenten. 

Je gaat rustig tegen de muur zitten, en kijkt en 

kijkt, je staat op, loopt verder, en komt terug. 

Er gaat een enorme rust van uit, zoals van een 

natuurlandschap, met zijn schoonheid en on-

volmaaktheden, en ook een serene sacraliteit 

van een omsloten grote ruimte. Levende licha-

men met een bewegende stilte, bewegende li-

chamen in een innerlijke rust. En toch is de ver-

kenning in dit tussengebied ook spannend. 

Hetzelfde kan je zeggen van A Corps Per-

dus van Carmen Blanco Principal en Monica 

Klinger, een produktie die De Beweeging co-

produceerde. Principal en Klinger hadden vo-

rig jaar als regisseursduo aan het mimeproject 

Luidop Stilstaan meegewerkt. Ook deze pro-

duktie speelt zich af in de broze zone tussen 

vast beeld en beweging, tussen dans en mime, 

tussen theater en beeldende kunst. Een grote 

ruimte, grind op de grond, wat ijzeren klapta-

feltjes en stoelen, een verlaten café. Daarin be-

wegen, zeer minimaal, vier personages. Ter-

gend langzaam draaien ze hun voeten en glij-

den ze van een stoel, roeren ze in een kopje en 

houden elkaar in de gaten, heel traag, maar 

heel intensief en op het scherp van de snee. 

Voor An-Marie Lambrechts is 'dit niemands-

land een universum waarin andere wetten gel-

den voor tijd en menselijke beweging'. Door 

de zeer trage, uitgepuurde bewegingen explo-

reert de choreografie naast 'de wereld op de 

grens van waan en verbeelding' ook de tussen-

zone tussen beeldende kunst en performance. 
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