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Recensies

Dans

Beeldende kunst

Een initiatief als Krisztina’s Keuze 2, waarin
jong talent wordt gepresenteerd, is goud
waard. De dansers krijgen een podium, het
publiek een gevarieerde update;
t/m 4/4.

Voorstudies en intrgerende detailstudies in
Drawings for Paintings in the Age of
Rembrandt zijn groot zonder de kijker te
overvoeren. Fondation Custodia, Parijs;
t/m 7/5.

JJJJJ

JJJJJ

7

In zes stukken voor de jeugd lukt het sommige makers je in hun
verlangen naar een andere wereld compleet mee te zuigen.

Foto Phile Deprez

De performers vliegen, gamen en
gaan op ontdekkingsreis.

Loslopend Wild
8+ en XL
Theater/dans

JJJJJ
Door Maas theater
en dans. 11/3,
Maaspodium,
Rotterdam.
Tournee t/m 3/5.

Verlangen naar een andere wereld,
dat kenmerkt Loslopend Wild 8+ en XL
van Maas theater en dans, gemaakt
voor kinderen en jongeren. In deze
zes stukken gamen de performers,
vliegen ze en gaan ze op ontdekkingsreis.
Sommige makers lukt het je in hun
verlangen mee te zuigen. Rondzoevend op hoverboards scheppen Rosa
van Leeuwen en Jurriën Remkes in
Vlieg! zo innemend op over hun vliegkunsten, dat je zelf met beide voeten
van de grond gaat. Hier bewijst zich de
kracht van fantasie. Dezelfde vrijheid
van geest tref je ook in de choreografie
Kraai van Jasper van Luijk, waarin een
meisje en een (vogel)jongen in en uit
een boom van ijzeren lichttracks klimmen, zwieren en zwaaien.
Het ongewoonst is de absurdistische
beeldtaal van Kronkel (Jef Van Gestel) en
Alaska (Elias De Bruijne). In het ene stuk

speelt een tweetal een dubbelspel met
groteske maskers van papier-maché en
ellenlange aanplakarmen van karton.
In het andere stuk baant een trio zich
over een duister podium een weg door
sneeuwstormen en het heelal, alsof de
wereld van ijsvaarders en astronauten
per ongeluk zijn gehusseld. Eigenwijs,
maar beide producties kunnen nog
wel wat verdieping gebruiken.
Two Boys van Guilherme Miotto is
conceptueel en dansant interessant.
Waar PlayStation van Art Srisayam zoet
maar braaf de keuze tussen het meisje
of de digitale toverbril centraal zet, focust Miotto op het fysieke effect van
een computerverslaving. Twee dansers
staan ieder voor een nis waaruit licht
flikkert. Door dat licht ‘slaat’ hun lijf
steeds wilder achterover. Maar het
veert ook weer terug. Frustrerend, beklemmend en met een virtuoze inzet
van verbrokkelde breakdance-moves.
Mirjam van der Linden

De performers van regisseur Marco Gerris kaatsen met hun energie,
zij heersen over de techniek.

Marie Hamard en Ed Lyon in Dagboek van een verdwenene.

Foto Jan Versweyveld

Foto Studio Breed

Mike den Ottolander licht de tien
stoere performers van ISH Dance
Collective magisch mooi uit.

Elements of
Freestyle

In deze liedcyclus doet de aankleding afbreuk aan de poëzie en
leveren de gesproken teksten stijlbreuken op.

Klassiek

De elementen die regisseur Ivo
van Hove heeft toegevoegd aan
Dagboek van een verdwenene,
hebben geen meerwaarde.

JJJJJ
Van Leoš
Janácek/Annelies
Van Parys, door
Muziektheater
Transparant o.l.v.
Ivo van Hove.
11/3, Kaaitheater,
Brussel. Herh.:
Antwerpen (22/4),
Rotterdam (12 en
13/5) en Amsterdam (21/5).

Kernachtig kun je Dagboek van een
verdwenene zeker noemen. In 22 liederen, bij elkaar nog geen 40 minuten lang, ontvouwde de Tsjechische
componist Leoš Janácek in 1919 een
minidrama. Een monodrama is het
niet: naast de tenor die de protagonist vertolkt, duiken in het hart van
het werk kortstondig een solosopraan en een ensemble van drie
vrouwenstemmen op.
Die sopraan is de zigeunerin Zefka,
die op dorpsjongen Janik een onweerstaanbare aantrekkingskracht
uitoefent. Voor Janácek was dit een
parabel voor de onmogelijke liefde
die hij had opgevat voor de getrouwde, 37 jaar jongere Kamila Stösslová, een liefde die de drijvende
kracht was achter al zijn latere werk.
Regisseur Ivo van Hove is niet de
eerste die op de gedachte is gekomen
deze bijzondere liedcyclus te ensceneren, maar wel de eerste die hem
uitbouwt met ander materiaal. De
Vlaamse componist Annelies Van
Parys schreef op zijn verzoek vier inlassen, waarin vooral de vrouwelijke
optiek sterker naar voren komt. Daarnaast voegde hij gesproken teksten
toe die zijn gebaseerd op de brieven
die Janácek aan Stösslová schreef.
De vormgeving is zakelijk. We zien
een interieur met een werktafel, een
bedbank, een vleugel en een keukentje met tl-verlichting. Van Hove heeft
de figuur van Janik verdubbeld, om
te laten zien dat deze intussen een

oude man is die terugblikt op zijn verleden. Zoals wel vaker bij dit soort
visuele regisseurscodes valt dit niet
uit de voorstelling zelf op te maken,
maar slechts uit het programmaboekje.
Terwijl de twee Janiks rommelen
met foto’s, filmpjes en een overheadprojector, loopt op gezette tijden de
oog- en oorstrelende mezzo Marie
Hamard binnen, tot wie de jonge Janik (tenor Ed Lyon) zijn aanbiddingen richt. Als je weet dat Janácek zijn
melodieën baseerde op de buigingen
van het gesproken woord declameert
Lyon de frases eigenlijk te strak en te
gelijkmatig. Dat het damestrio onzichtbaar opklinkt van achter de
wand is bijzonder effectief.
Van Parys is een kundig componist,
die in haar naar verhouding bescheiden toevoegingen gebruikmaakt van
het kernachtig soort motieven
waarop Janácek zijn muziek bouwde,
maar daar met gezongen glissandi en
enige subtiel getokkel in het binnenwerk van de piano een eigen draai
aan geeft. Bij Lada Valešová, de enige
Tsjechische onder de uitvoerenden,
is de begeleiding in goede handen.
Maar de aankleding doet afbreuk
aan de poëzie, en van het oprekken
tot ongeveer een uur wordt het werk
echt niet beter. De gesproken teksten – niet in het Tsjechisch, maar in
het Engels, met storend Nederlands
accent – leveren even zovele stijlbreuken op. Met als ultieme misser het
besluit om Janik senior (acteur Hugo
Koolschijn) ook een paar stukjes te
laten zingen.
Frits van der Waa

JJJJJ
Door ISH Dance
Collective.
10/3, De Meervaart,
Amsterdam.
Tournee t/m 30/4.

Deze jongeren komen in actie, ze zijn het zat om niks te doen. De
dansvoorstelling Guerrilla is bijzonder en geloofwaardig.
Beide dansinitiatieven schurken
dicht tegen de taal van de
jongeren aan.
Foto Ben van Duin

Dagboek
van een
verdwenene

Dans

De echte stuntman van Elements of
Freestyle balanceert niet op lichtgevende skates, BMX-trappers of metalen
relingen. Hij opereert achter de schermen: ontwerper Mike den Ottolander
licht de tien stoere performers van ISH
Dance Collective magisch mooi uit,
met volgspots, tegenlicht, strijklicht en
black light.
Bij aanvang stelt hij ze vanaf de rug
voor: silhouetten van individuen, ieder
met imponerende vaardigheden. Ze
trainden jaren om de top te halen. Luis
Alkmim en Bart van der Linden in freerunning: het springen, klimmen en rennen op, over en onder obstakels, met
achteloze salto’s. Drie jongens zijn
fraaie breakdancers. Dez Maarsen tolt
als tovenaar op zijn BMX. Michael van
Beek houdt vijf basketballen spinnend
hoog en speelt panna met elk paar benen. Skateboarder Pim Wouters zoeft

in elegante lussen. Regisseur Marco
Gerris, oprichter van ISH, weet dat het
in het theater om meer gaat dan spectaculaire stunts. Zijn performers heersen over hun techniek, zo dat ze er creatief mee kunnen spelen. Als de poëzie
van de avond het vraagt, houden ze in,
ten faveure van het collectief. Indrukwekkend puur. Ze kaatsen met hun
energie en die van het publiek.
Op de podiumgrens staan nog twee
stuntmannen: violist Ben Mathot en
cellist Jörg Brinkmann. Zonder bladmuziek freestylen ze op hun instrumenten een keur aan stuwende composities: minimal, rock, folk en fingerpicking. Elements of Freestyle brengt ISH
terug waar de groep in 2000 begon,
met een podium voor pure straatkunst, maar dan met Gerris als wijs geworden regisseur.
Annette Embrechts

Guerrilla
Dans

JJJJJ
Door Danstheater
Aya en Dox.
Choreografie en
regie: Wies
Bloemen en Victor
Mentink. 2/3, De
Krakeling,
Amsterdam.
Tournee t/m 13/5.

Dansers die over pubers heen klimmen
en hun bezwete lijven tot onder hun
neus duwen, dat is vragen om gegil.
Even stond de jongerenvoorstelling
Guerrilla stil, leek het enkel te draaien
om hormonen die nog niet zijn bestand tegen billen en borsten. Toch
past deze interventie prima: Guerrilla
is een felle oproep aan jongeren om betrokken te zijn bij de wereld.
Voor Guerrilla hebben Aya en Dox de
handen ineengeslagen en dat pakt
goed uit. Beide dansinitiatieven schurken dicht tegen de taal van de jongeren
aan. Ook zijn ze allebei behoorlijk recht
voor z’n raap. Meteen bij aanvang
horen we Geert Wilders in harkerig
Duits ageren tegen de islam en gaat de
vinger daarna richting publiek: ‘De
brutalen hebben het woord. En wat
doen wij? Zwijgen? Vinden? Staan?
Luisteren? Kijken?’

Dit soort kleine expliciete monologen – tégen het gevoel geen verschil te
kunnen maken, vóór het samenkomen
en samen nadenken – maken zich nu
en dan organisch los uit de dans. We
zien veelal choreografieën voor de elfkoppige cast (saamhorigheid!) die een
meeslepende energie en kracht uitstralen (actie!). Uit alles blijkt dat deze
jonge mannen en vrouwen het in elk
geval zat zijn om niks te doen en hun
mond te houden. Guerrilla is protest.
Gelukkig zijn er ook ‘tegenkleuren’
als kwetsbare solo’s en duetten, vloeiende bewegingen op een zachte ademhaling en pijnlijke cijfers over Marokkaanse jeugdcriminaliteit. Of simpelweg gedol op Michael Jacksons song
They Don’t Care About Us. Ze zorgen voor
een gelaagdheid die Guerrilla bijzonder en geloofwaardig maakt.
Mirjam van der Linden

