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Anna Halprin. 
Experience as Dance
JaniCe ross

Op het einde van zijn film My Lunch with Anna 
(2005) wil Alain Buffard een toost uitbrengen 
‘op het leven, het werk en de toekomst’. Zijn 
disgenote, de Amerikaanse choreografe Anna 
Halprin, antwoordt schalks en kortweg: ‘Op 
het leven.’ Het tekent ten voeten uit de basis-
houding van een artieste die het leven steeds 
voorrang gaf. Het stuurde haar werk telkens 
nieuwe richtingen uit. In de vorig jaar versche-
nen biografie Anna Halprin. Experience as Dance 
van Janice Ross komt deze verstrengeling 
mooi tot uiting. Het is een lijvig boek, maar 
dat hoeft niet te verbazen: Halprin is nu 88 
jaar, en werkt onverdroten door.
 Ross heeft een klassieke, welhaast ‘keu-
rige’ biografie geschreven, historisch goed 
gedocumenteerd en chronologisch netjes inge-
deeld in tien hoofdstukken van kindertijd tot 
heden. Ze beschrijft accuraat alle transities 
die Halprin doormaakt: van danseres in de 
traditie van de Amerikaanse modern dance van 
Martha Graham en vooral Doris Humphrey, 
naar avant-gardechoreografe die vanaf 1955 
uit het prosceniumtheater brak en wier expe-
rimenten met alledaagse bewegingen, tasks 
en improvisatie vele vernieuwers inspireerde 
(Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer 
en Meredith Monk), tot trailblazer voor partici-
patief theater vanaf de late jaren zestig, om ten 
slotte te belanden bij haar community work met 
raciale minderheden in de jaren zeventig, kan-
ker- en aidspatiënten na haar eigen ervaring 
met kanker in de jaren tachtig, en ouderen in 
de jaren negentig.1 Geef toe, het is een hele hap.
 De ondertitel van het boek, Experience as 
Dance, is – vermoed ik – een knipoog naar de 
grondlegger van het Amerikaanse pragma-
tisme, John Dewey, schrijver van Experience 
and Nature en grondlegger van een op bele-
ving gebaseerd onderwijs. Dat is treffend, 
want in hart en nieren is Anna Halprin altijd 
een revolutionaire pedagoge geweest, die een 
pragmatisch empirisme met holisme zocht te 
verzoenen. 

 Hoewel Halprin uit een behoudsgezind 
joods milieu afkomstig was, kwam ze als 
scholier van een door Dewey geïnspireerde 
Washburn school in een progressief onderwijs-
klimaat terecht. Haar mentor in het dans-
departement van de University of Wisconsin, 
de van opleiding biologe Margaret d’Houbler, 
had Dewey persoonlijk gekend en legde het 
accent niet op het aanleren van bestaande 
dansstijlen maar op individuele bewegings-
exploratie met behulp van anatomie en kine- 
siologie. Via haar echtgenoot Lawrence 
Halprin, die aan de architectuurafdeling 
van Harvard bij Walter Gropius studeerde, 
kwam Halprin in contact met de filosofie van 
Bauhaus, die gestoeld is op samenwerking 
tussen verschillende disciplines voorbij de 
grenzen van kunst en toegepaste kunst, iets 
wat haar erg inspireerde. Het resultaat van 
deze vormende invloeden was een syncretische 
carrière die op gespannen voet stond met de 
gevestigde esthetische canons. 
 Een meerwaarde van het boek is dat Ross 
via het werk van Anna Halprin het portret wil 
schetsen van een veranderend Amerika in de 
voorbije eeuw. Dat leidt tot bijvoorbeeld aan-
dacht voor televisie, nieuwe uitvindingen als 
de instant polaroidcamera, de beatcultuur en 

de counterculture van de hippies in Californië, 
waarvan Halprin een toonvoorbeeld was, met 
haar langharige en soms naakte dansers die 
boodschappen van trust, liefde en raciale ver-
broedering uitdroegen. Zij koos de weg van 
het pacifisme, niet van het politiek activisme. 
 Voor de Vietnam-oorlog is er in verhou-
ding minder aandacht, en al helemaal geen 
voor het tijdperk van Reagan en Bush, ter-
wijl precies die decennia onder conservatief 
bewind de cultuur erg gemarkeerd hebben. 
Welk Amerika verschijnt hier nu, kan men 
zich afvragen. In zijn voorwoord antwoordt 
performancetheoreticus Richard Schechner: 
het Amerika van de dichter Walt Whitman, die 
de body electric bezong. Net zoals Whitman zet 
Halprin het vibrerende Amerikaanse lichaam 
in beweging en luistert ze naar ‘al wat de 
Amerikanen zijn en kunnen worden’. Ik vind 
zo’n essentialistische lofzang op Amerika 
vreemd om lezen in tijden waarin deze wereld-
macht best wat meer zelfkritiek vermag.  
 Deze biografie handelt bijgevolg niet 
alleen over Amerika, maar is zelf zeer 
Amerikaans van inslag. De omstandige schets 
van de joodse Oost-Europese roots van Halprin 
tot betovergrootouders toe is bijvoorbeeld 
typisch voor de Amerikaanse preoccupatie met 

BoEKBEsPREKinG door myriam van imsChooT

Anna Halprin en dansers in de jaren ’70 op het ‘dance deck’ in Kentfield, CA © Peter Larson
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