
drea Leine (nog op De Beweeging 96 te gast), 

Anouk Van Dijk, Paul Selwyn Norton (De Be-

weeging 96), onderling verscheiden mate-

riaalonderzoekers, verwant wat betreft hun 

bronnen: het zoeken naar verandering en 

transformatie, het versplinteren van bewe-

ging, het samenspel van vorm, zwaarte, lucht 

en verbeelding, het ver-beelden van visioe-

nen. Allen verfijnen zij steeds intenser en pre-

ciezer de dans. De concentratie van de dan-

sers en de subtiliteit van hun bewegen is zo 

scherp dat de oningewijde toeschouwer bui-

ten schot blijft, overladen door informatie die 

hij of zij niet kan 'lezen', en bij de ingewijden 

een verzadiging optreedt - een beeldinflatie, 

met als resultaat dat de beeldtrip strikt privé 

blijft. De dansers zijn als het ware gevangen in 

hun eigen kinesfeer, verzwolgen in processen. 

De ruimte is geïmplodeerd. 

De ruimte als omgeving 
Bij Forsythe, Teshigawara en Van Dijk neigt 

het lichaam naar een staat van onthechting, 

Miller laat haar dansers voortdurend ont-

snappen aan hun actuele locatie, en bij Roe-

bana 8c Leine en Norton zijn de dansers druk in 

de weer met hun gewaarwordingen, zo intiem 

en individueel dat de ruimte als omgeving in 

het gedrang komt. Wat zij gemeen hebben is 

dat bij hen allen de dansers als onbetrokkenen 

ten opzichte van hun omgeving verschijnen. 

De actuele locatie wordt dan min of meer 

inwisselbaar, ondergeschikt aan de persoon-

lijke gewaarwording en de imaginaire ruimte. 

Is 'ruimte' dan kennelijk niet per definitie een 

omgeving of een locatie waartoe deze heden-

daagse dansmakers zich willen bekennen? 

Meg Stuart legde in No one is watching 

haarscherp de vinger op dit autisme. De gehe-

le voorstelling was een weigering om te bewe-

gen, haast een weigering om te bestaan. De 

dansers toonden en plein publique 'schijnbe-

wegingen': iets wat emotioneel had kunnen 

zijn, wat intiem had kunnen zijn, wat fysiek 

had kunnen zijn. Schijn-intimiteit, schijn-li-

chamelijkheid, schijn-emoties, schijn-ver-

beelding. Onmacht of onwil? Trekt de dans-

wereld zich terug in zalige onwetendheid? Of 

worden we onderworpen aan een test voor de 

zintuigen, een waarnemen voorafgaand aan 

een betekenis die pas over enige tijd te-

voorschijn komt? 

De diagnose van Meg Stuart mag dan al 

raak zijn, ze biedt geen alternatief. Waar kun-

nen wij, laat-twintigste eeuwers, dan wel her-

bronnen om de ruimte (opnieuw) op te eisen? 

Optredens op de straat voor een openlijk kri-

tisch publiek zijn zo oud als het theater. Er 

heerst een tendens om de setting van het 

theater als museaal te beschouwen. Een aantal 

performancemakers beziet nu, opnieuw, waar 

en voor wie ze willen optreden, in welke con-

dities hun werk kan worden geapprecieerd. 

Katie Duck, beslagen in de dansimprovisatie, 

sleurt bijvoorbeeld haar troupe voor een gag 

een oude silo of de kroeg in. Theatergroep 

Hollandia heeft de Bijzondere Plek bijna tot 

zijn handelsmerk verheven. De componist 

Horst Rickels tovert een oude steenfabriek om 

tot blaasinstrument, en componist en thea-

termaker Dick Raaijmakers leeft op in forten 

en fabrieken, ruïnes van onze beschaving. 

We kunnen ook draden oppakken waar 

die ooit zijn losgelaten. Forsythes structuur-

denken is in belangrijke mate gevoed door de 

(taal) filosofie en natuurwetenschappen. Die 

leverden hem methodes om bewegingen te 

genereren en om composities voor meerdere 

dansers te maken. De systeemtheorie en de 

natuurwetenschappen bieden kaders waar-

binnen vragen over differentiatie, verande-

ring, de aard van veranderingen, interactie en 

controle specifiek te lijf gegaan kunnen wor-

den. Met name theorieën van zelf-organisatie 

kunnen een situatie vormgeven waarin indi-

viduen zich een plaats kunnen bevechten in 

een veranderlijke omgeving. Niet toevallig 

speelt een deel van de theorievorming in de 

zogeheten ecologische psychologie zich in 

deze velden af. 

En Laban? De geschiedenis kan wreed 

zijn voor pioniers van weleer. Labans ideolo-

gie is besmeurd geraakt, door toedoen van 

zijn tijdgenoten nog wel. Maar met de tijd 

kunnen tegelijk ook de oorspronkelijke bete-

kenissen verdwijnen, zodat we een begrip of 

persoon kunnen waarderen alsof het een eer-

ste kennismaking betreft. Ontdaan van de ge-

boden vormt Labans 'solfège' bruikbaar basis-

materiaal voor het vormgeven van beweging 

en ruimte. Laban zelf laat in zijn geschriften 

de omgeving, voor zover die buiten de kine-

sfeer valt, buiten beschouwing. Toch moet hij 

erover hebben gefilosofeerd, getuige daarvan 

het volgende fragment uit Choreutiks. Binnen 

het complexe werk dat de hedendaagse dans 

voortbrengt, bewijst de betrekkelijke eenvoud 

van Labans principes haar waarde: hun sim-

plificaties werken verhelderend. 

Paul Derksen 

Voetnoten 

1. Na de oorlog verzette de Russische bewegings-

theoreticus Nikoiai Bernstein zich fel tegen de 

de idee van homeostase (evenwicht in een pro-

ces). Volgens die opvatt ing ontstaat iedere actie 

in reactie op iets externs. Levende wezens zou-

den dan gedoemd zijn enkel te reageren op de 

omgeving, overgeleverd aan de gri l len van de 

natuur - een stel l ingname die Bernstein een ver-

banning door de Sovjet-overheden opleverde. Na 

zi jn verbanning werkte Bernstein nauw samen 

met een groep mathemat ic i die zelfstandige 

'eenheden' in een gelaagd systeem modelleer-

den. In het Westen heeft d i t soort onderzoek, via 

de niet-equi l ibr ium thermodynamica, ui teindel i jk 

een vervolg gekregen in niet- l ineaire dynamica 

(in de volksmond de 'chaos-theorieën') , synerge-

tica en theorieën van zelf-organisatie. Toen in de 

jaren tacht ig de chaos-theorie en vogue was ko-

ketteerden diverse dansmakers en andere 

kunstenaars met dit nieuwe wereldbeeld 

( 'onvoorspelbaarheid' , complexe fenomenen 

uit simpele principes, alternatieve t ra jecten en 

strategieën en toevalsprocessen). 

2. Een ontwikkel ing 'van bui ten naar binnen' die 

vergeleken kan worden met de historische ont-

wikkel ing van de 'movement research': van de 

vorm naar de zwaarte (mechanica) naar de bot-

ten (anatomie) en ademhal ing (fysiologie) naar 

de werking en kwal i tei ten van organen, spieren 

en weefsels (meer fysiologie). 

3. Een aantal van Labans t i jdgenoten heeft 

explicieter en diepgravender dan Laban anato-

misch onderzoek gepleegd. Onder meer dankzij 

methodes van buiten het theater zoals t 'a i chi, 

yoga, aikido en wetenschappel i jk en therapeu-

t isch onderzoek (Alexander, Feldenkrais, 'deve-

lopmental movement ') heeft de zogeheten 

'movement research' zich ontwikkeld: release-

technieken, contact- improvisat ie, body mind 

centering. Anatomie, fysiologie, mechanica en 

verbeelding vormen een essentieel vertrekpunt 

in deze li jn van studie in de dans. Enkele chore-

ografen: Steve Paxton, Meg Stuart, Donald 

Flemmming, Gonnie Heggen, David Zambrano. 
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