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De inleidingen kan u achteraf beluisteren via www.desingel.be 
Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze.

op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, appreciatie, … 
betreffende het programma van deSingel met andere toeschouwers delen. 
Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze. 
neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans om tickets te winnen.

Bij elk concert worden cd’s te koop aangeboden door ’t klAvervier, 
kasteeldreef 6, Schilde, 03 384 29 70 > www.tklavervier.be

foyer de kunsthaven
enkel open bij avondvoorstellingen in rode en/of blauwe zaal 
open vanaf 18.40 uur 
kleine koude of warme gerechten te bestellen vóór 19.20 uur 
broodjes tot net vóór aanvang van de voorstellingen en tijdens pauzes 
 
hotel ramada plaza Antwerp (Desguinlei 94, achterzijde torengebouw ing)

 restaurant hugo’s at ramada plaza Antwerp 
 open van 18.30 tot 22.30 uur

 gozo-bar 
 open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
 deSingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw toegangsticket

KoninKlijK Ballet van 
vlaanderen 

impressing the Czar 
van William Forsythe

choreografie William Forsythe dans Koninklijk Ballet van 
vlaanderen scenografie michael simon kostuums Férial münnich 
licht William Forsythe, michael simon dramaturgie david levin 
instudering glenn tuggle, alan Barnes, david Kern, ana roman 
technisch advies olaf Winter

i. potemKins UntersChriFt 
muziek ludwig von Beethoven, leslie stuck, thom Willems tekst  
Kathleen Fitzgerald, richard Fein, William Forsythe 

pauze 20'

ii. in the middle, someWhat elevated 
muziek thom Willems muzikaal medewerker leslie stuck

pauze 20'

iii. la maison de mezzo-prezzo 
muziek eva Crossman-hecht tekst Kathleen Fitzgerald, William 
Forsythe

iv. Bongo Bongo nageela
muziek thom Willems

v. mr pnUt goes to the Big top 
muziek thom Willems

Creatie door het Ballett Frankfurt in 1988. 
per avond wordt de cast bekend gemaakt. gelieve de flyer te raadplegen.
De voorstelling duurt ongeveer twee uur vijftien minuten, inclusief 
twee pauzes.

redactie programmaboekje desingel
vertaling tekstfragmenten Frans redant
gelieve uw gsm uit te schakelen.
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de reünie van dans en 
Ballet
door pieter t'jonCK

De jongste seizoenen ontluikt er bij veel choreografen een belangstelling 
voor de lessen die te trekken zijn uit het klassieke ballet. De redenen voor 
die belangstelling zijn zeker niet eenduidig, evenmin als de conclusies die 
eruit getrokken worden. in het slechten van de grens is de Amerikaanse, 
in Duitsland residerende choreograaf William Forsythe, in alle geval een 
belangrijke  wegbereider geweest. ook iemand als Jan Fabre heeft bij ons 
met zijn grote dansstukken de ogen van het publiek geopend voor het feit 
dat de klassieke taal niet noodzakelijkerwijs tot duffe balletten hoeft te 
leiden, maar integendeel tot werk van een uitzonderlijke schoonheid. 
Wat maakt het werk van Forsythe zo bijzonder? in veel opzichten werkt 
hij voort op de erfenis van george Balanchine. Deze via parijs en de Bal-
lets russes naar Amerika overgestoken rus was de erfbewaarder van de 
klassieke russische ballettraditie, maar wist die, vooral in de jaren vijftig, 
ook in belangrijke mate te vernieuwen in abstracte balletten als Agon en 
Apollon musagète. De wijze waarop zijn dans de ruimte in beslag nam in 
de drie richtingen, was in die tijd ongezien. Balanchine voerde bovendien 
de snelheid en de techniciteit van het ballet tot een ongekende hoogte. 
Zijn werk kreeg daardoor een verbluffende bravoure en transformeerde 
de ervaring van het tijdsverloop van de voorstelling drastisch. ten slotte 
breidde hij het vocabularium van de klassieke dans ook uit met elementen 
uit het jazzballet en de showdans, wat zijn dansers onder meer een toen 
nieuwe présence gaf. Zij waren niet alleen de representatie van een ide-
aalbeeld van gewichtloosheid. het lichaam kreeg er de spannende, zeer 
aardse verleidelijkheid die ook reclamebeelden kenmerkt, bovenop. Alle 
abstractie en classicisme ten spijt waren deze balletten daardoor ook de 
welsprekende iconen van een periode.
Forsythe ging een heel eind verder in de vernieuwingen die Balanchine 
aanzette. De manier waarop hij met beweging de ruimte exploreert, zet 
nog radicaler alle conventies over voor en achter, boven en onder, links en 
rechts op de scène, overhoop. Bovendien gaat hij ook in het combineren 
van posities en het aanvullen van de klassieke taal een heel eind verder 
dan Balanchine. Deze deconstructie van de klassieke ballettaal voert tot 
soms verbluffende passages: het lijkt wel alsof je, zoals in een kubistisch 
schilderij, de lichamen van de dansers van alle kanten tegelijk kan zien, in 
plaats van enkel frontaal, zoals bij Balanchine toch vooral het geval was. 
ook de eenduidige overeenstemming tussen scène, muziek en dans is bij 

Forsythe opgeheven. Die vormelijke karakteristieken geven zijn werk, net 
als dat van Balanchine, een ontegensprekelijk hedendaagse, postmoderne 
aanblik, die de concurrentie lijkt te willen aangaan met de onuitputtelijke 
mogelijkheden om het lichaam te representeren/dissecteren die je in 
videoclips aantreft.
twee andere aspecten zijn van doorslaggevend belang geweest voor de 
aandacht die zijn werk ook in de danswereld trekt. net als danscoryfeeën 
als merce Cunningham onderbouwt hij zijn werk met een hecht, filoso-
fisch geïnspireerd discours. hij schuwt een zekere provocatie allerminst. 
Daarnaast is zijn kijk op de rol van de danser zeer belangrijk. uitdrukkelijk 
weigert hij die, zoals in het klassieke corps de ballet, te zien als de zuivere 
uitvoerder, maar structureert hij zijn werk zo dat in de voorstellingen zelf 
de mentale tour de force van de dansers, nodig om dit werk te kunnen 
uitvoeren, zichtbaar blijft. en hierin is hij een objectieve geestesverwant 
van de postmoderne dans zoals die zich vanaf de jaren zestig aftekende. 
Forsythes unieke combinatie van een uiterst complexe, zeer hecht 
gestructureerde vormentaal en een samenhangend gedachtegoed met 
de bevrijding van de danser is wellicht wat hem ook in de danswereld zo 
geliefd maakt.

uit: De Standaard, 3 juni 1998



het onderBeWUste 
ligt dWars
door lUUK UtreCht

een van de meest indrukwekkende dansvoorstellingen in het holland 
Festival (red. juni 1988) bracht het Ballett Frankfurt met ‘impressing the 
Czar’ van William Forsythe. De critici waren lovend over dit avondvul-
lende dansstuk. Ze waren ook opvallend eensgezind in het weglaten van 
interpretaties van Forsythes raadselachtige, typisch postmodernistische 
choreografie. omdat ik niet behoor tot de mensen die denken dat dans 
niets anders uitdrukt dan dans, leek het mij een leuke uitdaging om een 
poging tot interpretatie te wagen.
een belangrijke inspiratiebron voor deze poging vormden uitspraken van 
Forsythe zelf, in een interview met Ariejan korteweg voor de volkskrant 
(9 oktober 1987). ook Forsythe vindt niet dat dans alleen dans uitdrukt 
en verder niets; getuige althans zijn opmerking dat hij dans leest als een 
tekst. Forsythe wordt naar eigen zeggen hiertoe geïnspireerd door de 
zogeheten semiotiek of semiologie, de leer van de tekens. een tekst kan 
namelijk worden beschouwd als een verzameling van woorden, die iets 
be-tekenen: woorden moeten worden opgevat als tekens, die naar iets 
anders verwijzen dan zichzelf. het woord tafel bijvoorbeeld, verwijst naar 
een bepaald voorwerp of naar een bepaalde klasse van voorwerpen.
Woorden worden door mensen gebruikt om gedachten, gevoelens of 
bedoelingen uit te drukken. opdat de zinnen door andere mensen kun-
nen worden begrepen, moeten de woorden een bepaalde vorm hebben 
en op een bepaalde manier zijn geordend. Anders gezegd: de tekst moet 
voldoen aan grammaticale regels van de gebruikte taal, opdat de lezer of 
luisteraar begrijpt welke gedachten, gevoelens of bedoelingen de beden-
ker van de tekst heeft willen uitdrukken. (het woord grammatica verwijst 
in het algemeen naar het geheel van syntactische, semantische en fono-
logische regels van een bepaalde taal). Dit houdt ook in, dat de betekenis 
van een gegeven tekst alleen bestaat bij gratie van iemand die de regels 
kent. hierbij kan het gaan om zowel bewuste als onbewuste kennis, maar 
bij taal worden de meeste regels onbewust toegepast. het is juist de taak 
van de taalwetenschappen de regels bewust, dus zichtbaar en helder te 
maken. mensen doen iets nooit zomaar, zo leert de psychologie. Wan-
neer mensen woorden spreken of schrijven, is dit vanzelfsprekend: bij een 
tekst gaat iedereen ervan uit dat die een bedoeling heeft oftewel dat de 
woorden tekens zijn voor iets anders. De psychologische grondgedachte 
lijkt echter minder vanzelfsprekend wanneer het gaat om andere dingen 
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dan tekst, zoals een dansstuk. Zolang een dansstuk door een mens is ge-
maakt, kunnen ook de bewegingen zoals bedacht door die mens worden 
opgevat als tekens die verwijzen naar gedachten, gevoelens en bedoelin-
gen. Alleen wanneer de choreograaf in kwestie een absoluut leeghoofd is, 
kun je je voorstellen dat de dans helemaal nergens naar verwijst. het lijkt 
dan ook triviaal ervan uit te gaan, dat dans heeft te maken met gedachten, 
gevoelens en bedoelingen van de danser, respectievelijk de choreograaf.
een choreografie kan dus net als een tekst worden opgevat als een verza-
meling tekens, die nog naar iets anders verwijst dan alleen naar zichzelf. 
Dit is waarschijnlijk voor professionele danskunstenaars eerder vanzelf-
sprekend dan voor mensen die slechts sporadisch naar dans kijken. er zijn 
mensen die blind zijn voor de betekenis van beweging en er zijn mensen  - 
vooral die uit het dansvak zelf die dans als een tekst lezen. tot de laatsten 
behoort Forsythe, die naar aanleiding hiervan heeft opgemerkt dat hij bij 
bepaalde choreografen  - met name Balanchine, Cunningham en tharp 
niet altijd kan ontcijferen waarom ze bepaalde bewegingen gebruiken: Dat 
maakt het fascinerend, vindt hij. opmerkelijk is hierbij niet, dat Forsythe 
er niet altijd in slaagt om de danstekst te ontcijferen . opmerkelijk is veel 
meer, dat hij de noodzaak voelt om dat te doen. het gaat mij erom welke 
beslissingen zijn genomen en waarom. eén niveau van de tekst is zicht-
baar; deze stap, die stap. een ander niveau is dat niet: wat leidde tot deze 
stap hier en die stap daar en waarom staan ze in deze volgorde?
een choreografie kun je dus vergelijken met een tekst. een belangrijk ver-
schil is echter, dat tekst moet beantwoorden aan grammaticale regels om 
begrijpelijk te zijn. en het laatste is uiteindelijk ook de bedoeling: wanneer 
een tekst onbegrijpelijk is, dan vinden we hem mislukt. Dit geldt echter 
niet voor een choreografie, zoals Forsythe zelf opmerkt: een onbegrij-
pelijke of raadselachtige choreografie kan misschien wel juist daarom 
fascinerend zijn. met het oorzakelijke verband dat Forsythe legt, ben ik het 
niet eens. om fascinerend te zijn, moet de dansvórm fascinerend zijn (en 
in hoeverre gaat het bij dans in de eerste plaats om dans). maar de vorm 
wordt gemotiveerd door de inhoud, zoals Forsythe ook aangeeft wan-
neer hij spreekt over de beslissingen en keuzen, die de choreograaf moet 
maken. en mijn eigen ervaring is juist, dat er meer valt te genieten, of dat 
er meer fascinerend is, wanneer je er meer van begrijpt.

omdat Forsythe echter denkt dat een choreografie fascinerender is 
naarmate zij moeilijker is te ontcijferen, probeert hij zijn stukken ook zo 
raadselachtig mogelijk te maken. Dit doet hij door compositietechnieken 
te gebruiken, die zoveel mogelijk logische of direct begrijpelijke verbanden 
teniet doen: ik reorganiseer de verbanden, zodat ze niet langer lineair zijn. 
Daarbij gebruik ik vaak eerder gemaakt materiaal. een geliefkoosd pro-
cédé is hierbij het verknippen of versnijden van bestaand materiaal, dus 
een vorm van montage. hierbij spelen toevalsprocedures al dan niet met 

gebruikmaking van computerprogramma's een belangrijke rol. paradoxaal 
is in dit verband natuurlijk wel Forsythes geflirt met de semiotiek. De laat-
ste is er als leer van de tekens juist op uit om achter alle regels te komen, 
volgens welke het tekensysteem is georganiseerd. hiertoe behoren ook, 
of zelfs vooral, de regels met betrekking tot de logische samenhang of 
begrijpelijkheid.
Forsythe is in feite echter erop gericht om te ontregelen. Dit maakt hem 
ook tot een postmoderne choreograaf bij uitstek (ook al lijkt Forsythe zelf 
niet gediend van dit etiket). ontregeling gebeurt bij postmoderne benade-
ringswijzen vooral door het gebruik van citaten, waardoor bekende zaken 
in een ongewoon, en dus verrassend, verband worden gebruikt. Forsythe 
ontleent zijn stijlcitaten aan het academische ballet, waardoor overbe-
kende, traditionele dansthema's nieuw lijken en weer fascinerend worden. 
Wie zoals enkele schrijvers in recente afleveringen van notes suggereer-
den meent dat postmoderne dans niet bestaat, die moet maar eens goed 
naar impressing the Czar kijken. in deze voorstelling kun je namelijk de 
belangrijkste kenmerken van het danskunstige postmodernisme terugvin-
den. Zo is dit stuk anti-emotioneel en anti-interpretatief. Anti-emotioneel 
wil zeggen: niet gericht op de ondubbelzinnige uitbeelding van heel be-
paalde gevoelens. en anti-interpretatief houdt in, dat het de maker niet is 
te doen om een eenduidig verhaal uit te beelden.
het laatste wil echter niet zeggen, dat er helemaal geen begrijpelijk ver-
haal zou zijn. Wie meer werk van Forsythe heeft gezien weet dat hij zoals 
alle kunstenaars- altijd probeert hetzelfde hoofdthema in een andere 
vorm te gieten. het thema dat steeds in Forsythes stukken terugkeert 
betreft het werk van de choreograaf als ambachtsman. 
Forsythes choreografieën zijn dan ook te beschouwen als een commen-
taar op het medium zelf, dat door de choregraaf wordt gebruikt; wat weer 
in het algemeen kenmerkend is voor postmoderne benaderingswijzen. Bij 
zijn creatieve arbeid wordt de choreograaf bestormd naar men althans 
mag hopen- door ontelbare dansbeelden die zich, door zijn ervaring met 
dans, in zijn geheugen hebben vastgezet. meestal houden de beelden 
zich koest en sluimeren ze in het onderbewuste. Door bepaalde aanleidin-
gen worden ze bewust:  ze springen dan uit het onderbewuste ofwel de 
intuïtie tevoorschijn om al dan niet nieuwe combinaties te vormen voor 
het geestesoog van de choreograaf. in een eerder stuk, Artefact, heeft 
Forsythe dit uiterst beeldend laten zien door dansbeelden voortdurend 
van achter een schot tevoorschijn te laten komen en er weer achter te 
laten verdwijnen.

in impressing the Czar lijkt het vooral te gaan om de wisselwerking tussen 
de onbewuste werking van de intuïtie en de bewuste keuzen en beslis-
singen die moeten worden genomen: eigenlijk luistert het bewustzijn naar 
de boodschappen of opdrachten van het onderbewuste. Forsythe heeft 
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dit theatraal vorm gegeven door twee personages op te voeren. Zo lijkt 
Agnes het bewustzijn van de choreograaf te symboliseren en mr. pnut 
naar mijn mening de hoofdpersoon van het verhaal zijn onderbewuste 
intuïtie.
in het begin van het stuk zien we het bewustzijn letterlijk naar het 
onderbewuste luisteren, wanneer Agnes telefoneert met mr. pnut. De 
verhouding met mr. pnut is echter tweeslachtig. Soms levert mr. pnut 
prachtige vondsten en is ook duidelijk wat er moet worden gedaan. 
op andere momenten werkt mr. pnut echter als een stoorzender en 
overstroomt hij het bewustzijn met een stortvloed van beelden, die een 
gigantische chaos veroorzaken waarin de choreograaf moeilijk ordening 
kan aanbrengen. Zo zien we in het eerste deel potemkins unterschrift 
een wirwar van beelden die zonder kop of staart verwijzen naar hofbal-
letten en romantische divertissementen zoals die uit De Schone Slaap-
ster.
in het tweede deel in the middle Somewhat elevated zegeviert de 
bewuste creatieve arbeid. het buitengewoon dynamische en atletisch 
vitale ballet dat dan wordt uitgevoerd is niet minder dan een choreogra-
fisch meesterwerk waarmee Forsythe Balanchine naar de kroon steekt. 
mr. pnut blijft echter lastig. Zo treedt in la maison De mezzo-prezzo, 
het derde deel, de meest raadselachtige figuur uit het stuk op, die 
wordt aangeduid als the man in the box. Deze man is dezelfde als mr. 
pnut. Soms steekt hij zijn hoofd uit een doos die bovenop een televi-
sietoestel staat, zoals een duiveltje uit een doosje tevoorschijn springt. 
een treffend beeld voor invallen die onverwacht uit het onderbewuste 
omhoogkomen. Bovendien is hij te zien op het beeldscherm (een fraai 
en beeldend teken voor het geestesoog van de choreograaf). Agnes 
lijkt nu vooral te proberen van mr. pnut af te komen. Zij houdt een veiling, 
als een soort van uitverkoop van de beelden van het onderbewuste, en 
slaat tenslotte mr. pnut schijnbaar dood.
maar het onderbewuste is natuurlijk niet te verslaan. en wat bij de 
dans(intuïtie) onoverwinnelijk is, is zijn meest primaire bron: de dans-
extase die vooral in rituele dansen als in een roes wordt uitgeleefd. Dit 
wordt getoond in het vierde deel Bongo Bongo nageela met de meesle-
pende en hilarische zoeloe-dans voor kostschoolmeisjes. mr. pnut komt 
dan ook weer tot leven in het laatste deel mr. pnut goes to the Big top. 
terwijl de voortdurend fascinerende muziek van tom Willems een trans-
formatie laat horen van een muzikaal leidmotief uit het Zwanenmeer 
trippelen de kostschoolmeisjes met de armen in een klassieke port de 
bras geheven achter mr. pnut aan.
het daaropvolgende bewegingsspel met zijn schitterende dansthema's 
en ruimtelijke patronen lijkt een eerbewijs te zijn aan de ballets blancs 
van romantische balletten zoals giselle of het Zwanenmeer. Alles is 
tenslotte peis en vree, alsof Forsythe toegeeft dat hij ondanks alle 

postmoderne grappen en raadsels een onverbeterlijke romanticus is 
gebleven.

uit: notes, juli-augustus 1988, nr 7/8



potemKins UntersChriFt

grijp je hoe het er hier aan toe gaat.”
“maar waarom gil je nu niet?”, vroeg Alice, terwijl ze haar handen al klaar 
had om ze weer over haar oren te houden.
“hoezo? met het gegil ben ik al helemaal klaar”, zei de koningin.
“Waarom zou ik het allemaal nog eens overdoen?”

lewis Carroll, Alice in mirrorland

“ik begrijp je niet”, zei Alice. “het is vreselijk verwarrend!”
“Dat komt door het achteruit leven”, zei de koningin vriendelijk: “het doet je 
in het begin altijd wat duizelen”
“Achteruit leven!” herhaalde Alice heel verbaasd. “Daarvan heb ik nog 
nooit gehoord!”
“maar het heeft één groot voordeel, je geheugen werkt in allebei de rich-
tingen.”
“ik weet zeker dat het mijne maar in één richting werkt”, merkte Alice op. 
“ik kan me geen dingen herinneren vòòr ze gebeuren.”
“Wat een pover soort geheugen dat alleen maar achteruit werkt”, merkte 
de koningin op.
“Wat voor dingen herinner jij je het best?” waagde Alice te vragen.
“o, dingen die over twee weken gebeurden”, antwoordde de koningin 
achteloos. “neem nu bijvoorbeeld - “, ging ze verder, terwijl ze onder het 
spreken een flink stuk pleister op haar vinger plakte, “- de Bode van de 
koning. hij zit nu in de gevangenis, bij wijze van straf; en het proces begint 
pas volgende woensdag; en uiteraard volgt de misdaad laatst van al”.
“Stel dat hij de misdaad nooit begaat?” zei Alice.
“Des te beter, toch?” zei de koningin, terwijl ze de pleister met een lintje 
rond haar vinger bond.
Alice stond net op het punt om te zeggen “ergens klopt iets niet”, toen de 
koningin begon te gillen, zo luid dat ze haar zin niet kon afmaken. “o, o, o!” 
riep de koningin, en ze schudde haar hand als wilde ze die er af schudden. 
“mijn vinger bloedt! o, o, o!”
haar gegil was precies hetzelfde als de fluit van een stoommachine, zodat 
Alice haar beide handen over haar oren moest houden.
“Wat is er?” zei ze, zo gauw het mogelijk was zich verstaanbaar te maken. 
“heb je in je vinger geprikt?”
“ik heb er nog niet in geprikt”, zei de koningin, “maar wel zo meteen o, o, 
o”.
“Wanneer dacht je het te doen?” vroeg Alice, die een sterke drang tot 
schateren voelde. 
“Wanneer ik mijn halsdoek weer vastmaak”, kreunde de arme koningin, 
“schiet de broche gelijk weer open. o, o!” terwijl ze het zegde, vloog de 
broche open, en de koningin greep er wildweg naar, en probeerde ze 
weer te sluiten. 
“voorzichtig!” riep Alice. “Je houdt ze helemaal gedraaid vast!” en ze greep 
naar de broche; maar het was te laat: de speld was weggeschoten, en de 
koningin had in haar vinger geprikt.
“kijk, dat verklaart nu het bloeden”, zei ze glimlachend tot Alice. “nu be-



in the middle, someWhat 
elevated
Stammend van elk specimen van het geslacht prunus - soort Cerasus,  
behorend tot de familie van de rosaceae, is dit boomachtige gewas ge-
kenmerkt door jaarlijks afvallende, alternerende, oneffen, obovale blade-
ren die abrupt spits toelopen in korte gekromde tandjes. vijf kelkblaadjes 
en overwegend witte kroonblaadjes bloeien in opstaande eindtrossen 
met meeldraden die zich bevinden aan de rand van een bloemkelk die één 
enkele stamper met twee zaadknoppen omsluit. De in diameter één tot 
twee centimeter grote steenvrucht rijpt tot een enkelvoudig bolvormig 
zaadje met een gladde opperhuid; het is gegroepeerd per twee tot vijf, 
op korte stelen. De kleur van deze steenvruchten varieert van geel over 
lichtrood tot purperzwart, en hun aangenaam smakend vlees wordt com-
mercieel geëxploiteerd.

karla grasse, horticulteuse

la maison de mezzo-prezzo
DoChter papa, hebben onze gesprekken regels? het verschil tussen 
een spel en zomaar spelen is dat een spel regels heeft.
vADer Ja. laat ik er eens over nadenken... ik denk dat we inderdaad be-
paalde regels hebben... en ik denk dat een kind dat met de blokken speelt, 
regels heeft. De blokken maken als het ware zelf hun regels. Ze zullen 
wiebelen in bepaalde posities en ze zullen niet wiebelen in andere posi-
ties. en het zou zowat bedrog zijn als het kind lijm gebruikte om de blokken 
te stapelen in een positie waarin ze normaal zouden neervallen.
DoChter maar welke regels hebben wij dan?
vADer nou, de ideeën waarmee wij spelen, brengen bepaalde regels 
met zich mee. er zijn regels die zeggen hoe ideeën staande blijven en 
elkaar ondersteunen. en als ze fout samengevoegd worden, stort het hele 
gebouw ineen.
DoChter geen lijm, papa?
vADer nee, geen lijm. Alleen logica.
DoChter maar je hebt gezegd dat als we altijd logisch praatten en niet 
in verwarring raakten, we nooit iets nieuws zouden kunnen zeggen. We 
zouden alleen kant-en-klare dingen kunnen zeggen. hoe noemde jij die 
dingen alweer?
vADer Clichés. Ja. lijm is wat clichés samenhoudt.
DoChter maar je zei ‘logica’, papa.
vADer Ja, ik weet het. We raken weer in verwarring. 
DoChter hoe zijn we daar in geraakt, papa?
vADer goed. laten we eens kijken of we op onze stappen kunnen terug-
keren. We  hadden het over de ‘regels’ van deze gesprekken. en ik zei dat 
de ideeën waarmee we spelen, regels van logica hebben...
DoChter papa! Zou het niet goed zijn als we enkele regels meer hadden, 
en ze een beetje zorgvuldiger gehoorzaamden? Dan zouden we mis-
schien niet terecht komen in die vervelende verwarring.
vADer Ja. maar wacht even. Je wil dus zeggen dat ik ons in deze verwar-
ring heb gebracht omdat ik bedrieg, tegen de regels in die we niet hebben. 
of bekijk het zo. Dat we regels zouden hebben die ons zouden beletten in 
verwarring te raken zolang we ze zouden gehoorzamen.
DoChter Ja, papa, daar dienen de regels van een spel voor.
vADer Ja, maar wil jij deze gesprekken dan veranderen in dat soort van 
spel? Dan speel ik liever canasta da’s ook leuk.
DoChter Ja, da’s waar. We kunnen canasta spelen wanneer we maar 
willen. maar nu speel ik liever dit spel. Alleen weet ik niet welk spel dit is. 
en ook niet welke regels het heeft.
vADer en toch hebben we een tijdlang gespeeld.
DoChter Ja. en ‘t was leuk.
vADer Ja.

gregory Bateson, metalogue: About games and Being Serious

Altea nuñez © Johan persson



Bongo Bongo nageela
Dat is ‘t leven, Bardamu! Apennootjes! Apennootjes en caoutchouc!...

louis Ferdinand Céline, voyage au bout de la nuit

mr pnUt goes to the Big top
Wanneer we een lichaamsoefening willen aanleren, dan doen we eerst 
eens de ganse beweging na, zoals onze ogen ze ons uiterlijk tonen, zoals 
we menen ze gezien te hebben. We hebben ze niet duidelijk waargeno-
men: de beweging waarmee we haar proberen na te doen, zal dan ook 
onduidelijk zijn. maar terwijl onze visuele waarneming de waarneming was 
van een continu geheel, is de beweging waarin we haar beeld opnieuw 
proberen uit te voeren, samengesteld uit een veelheid van spiercontrac-
ties en spanningen. ook het bewustzijn dat we van haar hebben, omvat 
talrijke gevoelens, die opgeroepen worden door het wisselende spel van 
de geledingen. De onduidelijke beweging waarin we het beeld nadoen, 
is dus virtueel reeds onderverdeeld; ze draagt als het ware haar eigen 
analyse in zich. De vooruitgang die te danken is aan oefening en herha-
ling, bestaat dan gewoon in het vrijmaken van wat tot dan gebonden was, 
in het schenken van autonomie aan elk bewegingselement, waardoor de 
duidelijkheid verzekerd wordt, doch ook tegelijk in het bewaren van zijn 
samenhang met de andere elementen; zonder deze zou het ondeugdelijk 
worden. het is juist dat een gewoonte verworven wordt door herhaling; 
maar wat baat de herhaling als ze altijd maar hetzelfde reproduceert?

henri Bergson, matière et mémoire

Alain honorez © Johan persson



Dans en architectuur zijn twee fundamentele kunsten waaruit de andere 
voortkomen.

rudolf van laban

voltooiing en destructie zijn in de moderne wereld verstrengeld, en het 
is op dat onverhoedse moment, voorbereid door het complete van de 
situatie, dat architectuur tegelijkertijd wordt onthuld en vernietigd.

Daniel libeskind

eugéniy kolesnik © Johan persson



William Forsythe en 
arChiteCtUUr
door patriCia BaUdoin en heidi 
gilpin 
met 'Wachten op godot' waarschuwde Samuel Beckett ons dat we als 
toeschouwers veel te zeker waren in onze verwachtingen van dramati-
sche gebeurtenissen. Beckett wist te ensceneren wat niet zou gebeuren 
en wist ons daarop te laten wachten. William Forsythe ensceneert wat we 
niet denken dat gebeurt, maar wat tóch gebeurt: hij scheurt de functio-
nerende bedrieglijke eenheid van beweging uiteen, laat deze exploderen 
in een ruimte die we voor vaststaand aannemen en schift de resterende 
bewegingen om nieuwe vormen aan te reiken. hij bestudeert vormen van 
scheiding en momenten van onzichtbaarheid die de gewrichten van de 
bewegingen zijn. er is echter geen recept om deze vormen te ontdekken.
Forsythe is uitgegaan van een systeem van rudolf von laban een grens-
verleggende pionier in bewegingsanalyse en blijft de vele opties die 
labans theorieën suggereren onderzoeken. hij beschouwt voorts de 
tekeningen en geschriften van de deconstructivistische architect Daniel 
libeskind, die de mogelijkheden van ruimtelijke invulling blootlegt. 
in het begin van de twintigste eeuw ontwierp rudolf von laban, een van de 
fakkeldragers van de Duitse Ausdruckstanz (samen met mary Wigman en 
kurt Jooss), een systeem om de mogelijkheden van menselijke beweging 
te begrijpen en vast te leggen. in Choreutics ontwikkelde hij zijn ideeën 
over raumlehre (ruimteleer) en werkte hij het notatiesysteem uit, dat we nu 
kennen als labannotatie. Dit notatiesysteem is ontwikkeld om de bewe-
gingen van een danser, een barende vrouw of van een arbeider aan de 
lopende band met dezelfde precisie te kunnen vastleggen, gebruikmakend 
van een reeks nauwgezet gedefinieerde geometrische symbolen.
hoewel laban een voorstander was van zijn eigen vorm van vrije dans die 
de traditie en de beperkingen van klassiek ballet achter zich liet, gaan de 
theoretische vooronderstellingen van zijn systeem in hoge mate uit van het 
essentiële as-model van ballet. Zijn notie van raumlehre berust op een me-
tafoor, die menselijke beweging met architectuur vergelijkt: Beweging is, bij 
wijze van spreken, levende architectuur levend in de zin van veranderend 
van plaats en van samenhang. De architectuur wordt gecreëerd uit mense-
lijke bewegingen en bestaat uit lijnen die vormen in de ruimte schetsen, die 
we schets-vormen kunnen noemen.
op deze wijze vraagt het registreren van beweging het schetsen van een 
plattegrond, zoals die van een architect, zodat een plastisch beeld van het 
driedimensionale geheel getoond kan worden. (...)

libeskind heeft veel geschreven over het nut de vorm van de ruimte van 
de wereld te onderkennen, die op lange termijn een gedestabiliseerde, 
laten we zeggen eeuwige, beweging van onvolkomenheid en verscheiden-
heid voortbrengt. libeskind en Forsythe bemoeien zich (wellicht tot ver-
rassing van sommigen) meer met het blootleggen van de gecompliceerd-
heid van het proces, dan het publiek een te aanbidden eindprodukt aan te 
bieden. voor libeskind zijn produkten oninteressante residu's van de ìpar-
ticiperende ervaring, die hij definieert als het symbool van de werkelijkheid 
dat zich in hun produktie aankleeft. voor Forsythe houdt de deelnemende 
ervaring het ontdekken van vormen in door met de dansers complexe 
systemen van handelingen te volbrengen, zoals hierboven omschreven. 
De kritiek op de verafgoding van het produkt is ook gangbaar geworden 
in culturele debatten. Forsythe en libeskind zetten, net als andere kunste-
naars, vraagtekens bij de gretigheid en het gemak waarmee wij processen 
categoriseren, classificeren en etiketteren. Door een dergelijke codificatie 
stolt het proces tot een produkt, in plaats van dat het vrij blijft voor verdere 
mogelijkheden. voor libeskind en Forsythe is belangrijk dat, zoals libes-
kind zegt: terwijl de taal  minder wordt en hapert, de mond opengaat. (...) 
libeskind en Forsythe richten zich op momenten van breuk en discontinu-
iteit, en hebben deel aan de soort geschiedenis waarover michel Foucault 
schrijft: Discontinuïteit was het stigma van tijdelijke ontwrichting, waarbij 
het de taak van de historicus was deze uit de geschiedenis te verwijderen. 
het is nu een van de fundamentele elementen van historische analyse.
natuurlijk verraadt het werk van Forsythe een bepaalde mate van schat-
plichtigheid aan ballettradities. maar Forsythe verdiept zich tevens in de 
huidige poging de mechanismen van de klassieke ballet-ordening te door-
breken. uiteindelijk staat de kwestie van de voorstelling op het spel: kun-
nen de aan het gezicht onttrokken lagen, die de grondslag van bewegingen 
vormen, worden opgevoerd in een voorstelling? kunnen we de onzichtbare 
lagen die we zelfs in onze meest prozaïsche bewegingen als vanzelfspre-
kend beschouwen, begrijpen en uitvoeren? Welke formele coördinaten 
zullen geen weerstand kunnen bieden aan het vertigo?
Forsythes werk biedt vormen en resterende verschuivingen die voortko-
men uit bewegingshandelingen. hij toont de enge ruimte tussen de vormen 
die in veelvoud worden beschreven door en in het lichaam. De vergeten 
elementen van bedrieglijk verenigde en samenhangende reeksen worden 
ruimtelijk herschikt. De performer wordt een handelend persoon: de dan-
ser voert tegelijkertijd als beschrijver én overschrijver handelingen uit die 
een veronderstelde, logische structuur afbreken. voorstellingen mislukken 
waar zij hun eigen geschiedenis van discontinuïteit en verdwijning verge-
ten. op deze manier verdwijnt choreografie het uit het hoofd geleerde, 
vaststaande, verafgode object.

uit: notes, nr 3, maart 1990



het Koninklijk Ballet  van vlaanderen

artistieke directie 
Kathryn Bennetts 

na haar loopbaan bij het Australian Ballet en het Stuttgarter Ballett, 
maakte kathryn Bennetts carrière als internationaal gastpedagoog.  in de 
vijftien jaren die hierop volgden, was ze balletmeester van William Forsy-
the bij het Ballett Frankfurt.  kathryn Bennetts onderwees het werk van 
Forsythe bij verschillende balletgezelschappen, waaronder het Ballet de 
l’opéra national de paris, het royal Ballet en het kirov Ballet. Sinds juni 
2005 is zij artistiek directeur bij het koninklijk Ballet van vlaanderen.
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