
halt aan de oppervlakten van de dingen. Pas 

in de moderne epistèmè kon de dans werke-

lijk ruimtelijk begrepen worden. De moderne 

epistèmè zou dan in het ballet niet zozeer 

worden ingeleid door Noverre, die weliswaar 

het verhaal en de handeling beldemtoonde, 

maar eerder bijvoorbeeld - maar dit vergt 

diepgaander onderzoek - door Carlo Blasis 

die de attitudes ruimtelijk kon denken. (De 

moderne dans in zijn gebruikelijke betekenis 

vangt uiteraard bijna een eeuw later aan.) 

Moduleerbare ruimte 
Volgens Foucault is de moderne epistèmè 

waarin het menselijk subject verscheen echter 

voorbij. Overal ziet hij tekenen dat het sub-

ject-centrisme in ontbinding is. Hij meent 

zelfs een nieuwe affiniteit met de klassieke 

epistèmè te kunnen ontwaren. 

Ondertussen is het epistèmè-begrip zelf 

al ongeveer dertig jaar oud. Het gebruik ervan 

is altijd al provocerend geweest en werd daar-

om bekritiseerd. Foucault heeft het niet ver-

der ontwikkeld maar heeft zijn onderzoek ge-

richt op de machtsstrategieën van de verschil-

lende discours. Hij gaat daarmee terug op 

intuïties van Nietzsche over het machtsspel 

van interpretaties. Het denken in termen van 

vertogen, interpretaties, teksten, intertekstua-

liteit enz. is ondertussen actueel en modieus 

geworden. Het past bij de postmoderne erva-

ring dat niets meer eenduidig is, dat het ver-

schil tussen authentiek en inauthentiek niet 

meer kan gemaakt worden en dat er een frag-

mentatie en verspreiding van zienswijzen is. 

In dit kader zou je kunnen spreken van 

een lectuur en deconstructie van ruimtebeel-

den. De cartesiaanse ruimte-opvatting is slechts 

één interpretatie. Bij elke creatie van ruimte-

beelden op het toneel zouden de verschillen-

de met elkaar concurrerende interpretaties aan 

het licht kunnen worden gebracht. Met over-

drijving zou over inter-ruimtelijkheid kun-

nen worden gesproken. Dit sluit aan bij een 

ruimteconcept dat beïnvloed is door cyber-

space en virtual reality, waarin de ruimte vrij 

gedefinieerd kan worden en moduleerbaar is, 

en waarin toegangen, doorgangen en uitwe-

gen belangrijk zijn. 

Vermenigvuldiging van 
perspectieven 
Hoeveel aandacht er ook gaat naar de 

driedimensionaliteit in virtual reality, in ze-
kere zin wordt de ruimte door haar definieer-
baarheid en leesbaarheid opnieuw vlak. Drie, 
vier- of vijfdimensioneel houdt nog maar wei-
nig verschil in. De ruimte heeft opnieuw haar 
overzichtelijkheid en doorzichtigheid verlo-
ren. De diepte, zoals ze ervaren werd in de 

moderniteit, is verdwenen. Niet dat er geen 

diepte meer is, maar door een vermenigvuldi-

ging van perspectieven heeft ze een andere 

werking. Zo'n vermenigvuldiging van per-

spectieven is in vele choreografieën vandaag 

te merken. Anne Teresa De Keersmaeker geeft 

in een interview in dit tijdschrift (november 

1992) aan dat zij in haar recentste produkties 

werkt aan een herdefiniëring van de scenische 

ruimte omwille van een multifocus, omwille 

van een verdeeldheid van concentratie. 

Door een eenduidige richting te vermij-

den wordt ook het zicht op de organisatie of 

ontwikkeling van de diepte ontnomen. Ter-

wijl de danser in de 17de en 18de eeuw in de 

ruimte werd 'geplaatst', is er nu een opeensta-

peling van dieptebeelden die door hun snel-

heid en suggestie van gelijktijdigheid als een 

videoclip, dus als een 'oppervlakteverschijn-

sel', worden ervaren. In beide gevallen is on-

zichtbaar hoe de ruimte zelf vanuit de bewe-

ging van de danser wordt georganiseerd. Om 

dit zichtbaar te kunnen maken was wellicht 

niet alleen een eenduidig perspectief noodza-

kelijk, maar evenzeer een modernistisch be-

grepen rechtlijnige tijdsontwikkeling. 

Expansie en zwarte gaten 
Die rechtlijnigheid is er evenmin in 

Limb's Theorem van William Forsythe. Hier is 

geen sprake meer van Newtoniaanse fysica, 

maar van relativiteitstheorie en theorieën 

over het heelal waarin expansie en zwarte ga-

ten aan de orde zijn. Er is in deze choreografie 

een spel van bewegingsverhoudingen, van af-

standen, van leegten, dat nog moeilijk in coör-

dinaten vast te leggen is. De ruimte wordt er 

plots uitgerekt of ingekrompen, er worden ce-

suren aangebracht en de beweging van de le-

dematen lijkt elke oriëntatie overhoop te ha-

len. De ruimte wordt er gedecentreerd. De pe-

riferie wordt er naar binnen gebracht en het 

centrum naar buiten. De danser lijkt de ruim-

te niet meer te beheersen maar is een verloren 

stip in het heelal. Dit alles resulteert erin dat 

de diepte, die er ontegensprekelijk is, niet 

meer van binnenuit (vanuit de beweging zelf) 

wordt gestructureerd. 

Van desoriëntatie kan ook gesproken 

worden bij de val- en rolbewegingen die in 

hedendaagse choreografieën veelvuldig terug 

te vinden zijn. In Toccata van De Keersmaeker 

wordt die desoriëntatie uitdrukkelijk zicht-

baar gemaakt door het hellend scènevlak. Dat 

de dansers na een moment van controlever-

lies en een vallende rol weer omhoog veren 

betekent geen overwinning van een overheer-

send perspectief. Enkele ogenblikken later 

wankelen ze al opnieuw, in een spel van wisse-

lende krachten. Toeval of niet, Toccata lijkt 

eveneens het platte vlak in plaats van de diep-

te te willen benadrukken. Niet alleen door het 

hellende dansvlak - alsof het helemaal recht 

wil staan om de dans als een tekening op de 

vloer te laten zien - maar ook door het ge-

bruik van een oplichtende achterwand waar-

tegen de dansers zich aftekenen. Op die ach-

terwand worden de beginmaten van Bachs 

toccata's geprojecteerd. De dansende noten 

van de partituur nodigen uit om de werkelij-

ke dans als een schriftuur van vlakke figuren 

te lezen. 

Terugkeer naar Laban? 
Op verschillende wijze laten Forsythe en 

De Keersmaeker nieuwe ervaringen van de 

ruimte zien. Bij beiden zijn er reminiscenties 

aan Nietzsche: 'Vallen wij niet voortdurend?' 

'Dwalen wij niet'als door een oneindig niets?' 

We lijken Labans logica van de ruimte de-

finitief achter ons gelaten te hebben. Toch 

groeit opnieuw de belangstelling voor Laban. 

Door de afstand in de tijd kan de dieptebele-

ving van de moderniteit weer intrigeren. Ook 

Forsythe maakt vandaag gebruik van Labans 

ruimteleer. Maar kan in deze terugkeer naar 

Laban het meerduidig perspectief van onze 

tijd genegeerd worden? Is de modernistische 

ruimtebeleving niet een herinnering gewor-

den, een loutere mogelijkheid tussen vele an-

dere, eerder dan een actuele noodzaak? 

Adri De Brabandere 
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