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EssAy  

Keep up the spirit! – Parades & changes, 
replays valt nog best te omschrijven als een 
collagevoorstelling, een bonte opeenvolging 
van taferelen waarin we de performers aller-
lei banale handelingen zien uitvoeren. Deze 
parades willen op zich niets betekenen, enkel 
tonen. Een korte greep uit deze juxtapositie 
van beelden: dansers kleden zich uit en weer 
aan, ze wandelen over de scène en door de 
gangpaden in de zaal, ze maken een levende 
papieren sculptuur, ze stampen met de voe-
ten, ze roepen elkaars naam en grijpen elkaar 
vast, ze slepen allerlei attributen op het toneel 
en voeren een mode-versus-freakshow op, ze 
vouwen het plastic doek dat boven de scène 
hing samen, ze spelen een feeëriek spel met 
lichtgevende ballonnen en ze sluiten af met 
bodypainting.
 Deze ogenschijnlijk onbeduidende acties 
krijgen een theatrale kwaliteit doordat Collod 
en haar gasten opmerkelijk betrokken en alert 
zijn. Ze doen niet zomaar om het even wat. 
Meer specifiek haalt de gezamenlijke uit-
voering van gemeenschappelijke taken haar 
kracht uit de fascinerende dynamiek tussen 
het collectieve en het individuele lichaam die 
hierbij op gang komt. Dit levert aangrijpende 

momenten op, zoals wanneer de dansers zich 
voor de eerste maal ontkleden. Vooraan op het 
podium stellen ze zichzelf tentoon en wordt 
elk kledingstuk behoedzaam uitgetrokken. 
Terwijl het licht in de zaal aanblijft, houden 
ze de ogen strak gericht op de toeschouwers. 
De uniformiteit van de actie wordt in eerste 
instantie opgeheven door de lichamelijke indi-
vidualiteiten die in het oog springen. Maar 
gaandeweg roept de bulldoggreep van de blik, 
het besef dat je er niet aan ontkomt noch aan 
kan weerstaan, vooral een gevoel van ongemak 
op. In de volle openbaarheid van de theater-
zaal word je gedwongen te kijken naar men-
sen die zich voor jou ontkleden. De economie 
van het verlangen wordt in haar blootje gezet 
en daar lijken de performers zich volkomen 
van bewust te zijn. Precies in dit bewustzijn 
manifesteert zich de persoonlijkheid van de 
dansers, die elk op hun eigen manier trach-
ten om te gaan met deze dominante daad van 
onderwerping.
 Replays steunt op de mechaniek tussen 
groep en individu: collectieve uitvoering 
maakt persoonlijke invulling mogelijk. Deze 
vitale en beklijvende wisselwerking toont 
aan dat Anna Halprins oorspronkelijke scores 
een vruchtbaar conceptueel frame verschaf-
fen waarmee hedendaagse dansers nog steeds 
aan de slag kunnen. Voor Parades and Changes 
had Halprin samen met componist Morton 
Subotnick ‘activiteitenprogramma’s’ ontwik-
keld, sets van richtlijnen waarin beschreven 
stond welke acties de dansers, muzikanten, 
lichtontwerper of scenograaf dienden uit te 
voeren. Deze (puur technische) scores vormden 
het kader waarbinnen en waarmee geïmpro-
viseerd kon worden: ze bepaalden wat een-
ieder moest doen, maar niet hoe of wanneer 
men het moest doen. In die zin functioneerde 
Parades and Changes als een flexibel choreogra-
fisch raderwerk dat slechts door onderlinge 
samenwerking in beweging werd gebracht, 

en waarin tegelijkertijd de individualiteit van 
de performers zichtbaar kon worden. Door de 
stichtende principes van collaboratie en collec-
tieve creatie te hernemen, werd in Replays een 
gelijkaardige dynamiek waarneembaar.
 In laatste instantie lijken Collod & Guests 
erin geslaagd te zijn de geest van de oorspron-
kelijke voorstelling te vatten, waarmee tevens 
een belangrijke implicatie van re-enactment 
wordt gereveleerd. Terwijl traditionele docu-
mentatievormen slechts statische representa-
ties van performances uit het verleden voort-
brengen, kan re-enactment de functie opne-
men van een levend, dynamisch document dat 
een herbeleving van het origineel mogelijk 
maakt. In die optiek worden strikte opvattin-
gen over het efemere karakter van performa-
tieve kunstpraktijken op de helling gezet. Met 
re-enactment wordt het immers denkbaar om 
de unieke ervaring van een performance te 
verlengen door ze te re-creëren, waardoor het 
bestaan ervan niet langer beperkt hoeft te zijn 
tot het moment van de oorspronkelijke creatie.

I’m your private dancer – Toen Anna 
Halprin en haar ploeg terugkeerden uit 
Stockholm, waar de première van Parades 
and Changes had plaatsgevonden, kopte een 
krant in San Francisco: ‘The no-pants dancers 
return’. In de publieke opinie werd Halprins 
voorstelling inderdaad herleid tot de ont-
kleedpartijen van de dansers. Naakt op scène 
was taboe. Kennelijk wou de toenmalig 
preutse geest niets liever dan de categorieën 
van het private, blote lichaam en het publieke, 
geklede lichaam op strikt kuise wijze van 
elkaar gescheiden houden, maar Halprin ging 
voor de radicale vertroebeling. Niet enkel de 
dansers werden in hun blootje gezet, maar ook 
de publieke, theatrale ruimte werd ontman-
teld. Geen coulissen, geen vierde wand, geen 
verborgen lichtbronnen, kortom: alles werd 
zichtbaar gemaakt. Openbaar werd ontbloot, 
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