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VERANTWOORDING

Het is bepaald niet gemakkelijk om de bekende grote lijnen te

trekken in een choreografisch oeuvre dat zich nog volop verder

ontwikkelt. Het wordt er ook niet eenvoudiger op wanneer dat

artistieke parcours op het eerste gezicht relatief grillig oogt, en in

het teken lijkt te staan van de drang om eens betreden paden na

een eerste grondige verkenning voor nieuwe horizonten te ver-

ruilen. Bij wijze van inleiding willen we daarom kort de premis-

sen verduidelijken die de hierna gepresenteerde synthese van het

werk van Anne Teresa De Keersmaeker schragen.

Na een beknopte biografische schets geven we een primair

chronologisch geordend overzicht van de verschillende produc-

ties die Anne Teresa De Keersmaeker in de periode 1980-1997

maakte. In onze bespreking van elk afzonderlijk werk pogen we

de meest markante aspecten kort te beschrijven; als daarbij

namen van dansers worden genoemd, gaat het altijd om de eer-

ste, oorspronkelijke cast. Onze descriptieve karakteriseringen

zijn overigens verre van onproblematisch. Ze suggereren immers

dat een productie vanaf het ogenblik van de première volledig af

is, en dat terwijl De Keersmaeker die tijdens tournees of bij her-

nemingen voortdurend bijschaaft. In die zin is niet enkel haar

oeuvre maar ook iedere voorstelling een work in progress. Aan

deze hoogst particuliere dynamiek konden we binnen het bestek

van dit lexicon evenwel moeilijk recht doen.

Regelmatig gebruiken we een welbepaald aspect van één enke-

le productie als opmaat voor een meer algemene beschouwing

over het oeuvre of de choreografische ‘schriftuur’ van Anne

Teresa De Keersmaeker, over de institutionele context waarbin-

nen haar werk tot stand kwam, of over de kritische receptie en

ontvangst daarvan. We pendelen met andere woorden gedurig

heen en weer tussen productiegebonden en op het globale oeuvre

georiënteerde typeringen, en ook tussen primair artistiek gerichte

beschrijvingen van het werk(proces) enerzijds en meer mundane

informatie over financiering of organisatie anderzijds. Zo’n dia-

lectische aanpak leek ons beduidend meer leesvriendelijk dan een

afzonderlijke presentatie van bijvoorbeeld oeuvre, choreografi-

sche esthetica (‘vormaspecten’), thematische of inhoudelijke

krachtlijnen, en institutionele context. We hebben hoe dan ook

afgezien van het streven naar een alomvattende, laat staan origi-
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BIOGRAFIE

De biografie van Anne Teresa De Keersmaeker (°1960, Mechelen)

beperken we vanzelfsprekend tot de voor haar werk meest rele-

vante gegevens. Als kind volgde De Keersmaeker een klassieke

balletopleiding in Brussel aan de Ecole de la Danse, de la Musique

et des Arts du Spectacle Lilian Lambert. In 1978 werd De

Keersmaeker als studente toegelaten tot de Mudra-school. Dit

‘Centrum voor Hogere Opleiding en Navorsing voor Theaterver-

tolkers’ werd gesticht en geleid door Maurice Béjart. De Frans-

man Béjart stond meer dan vijfentwintig jaar lang aan het hoofd

van Het Ballet van de Twintigste Eeuw, dat resideerde in de

Brusselse Muntschouwburg.

In oktober 1980 debuteerde Anne Teresa De Keermaeker in de

Nieuwe Workschop te Brussel met Asch; begin 1981 verruilde ze

Brussel voor New York waar ze ging studeren aan het Dance

Department van The Tish School of the Arts, gelieerd met New

York University. New York was op dat ogenblik dé hoofdstad

van zowel de moderne als de postmoderne dans. Vanaf Asch, zo

kan men stellen, valt de artistieke biografie van Anne Teresa De

Keersmaeker samen met de geschiedenis van haar opeenvolgende

choreografische creaties (voor een overzicht, zie: ‘werk/chore-

ografie’ op p. 45).

Ondertussen is De Keersmaeker een internationaal toonaange-

vende choreografe. De wereldwijde waardering voor haar werk

valt onder meer af te lezen aan de haar toegekende prijzen. Zo

werd haar in 1989 voor de voorstelling Rosas danst Rosas de

Bessie Award toegekend, de hoogste dansonderscheiding in de

Verenigde Staten. Datzelfde jaar ontving ze voor Mikrokosmos de

Japan Dance Award voor de beste buitenlandse dansproductie. In

1991 werd de productie Stella bekroond met de London Dance

and Performance Award. Twee jaar later, in 1993, was Anne

Teresa De Keersmaeker de centrale gaste van het prestigieuze

Holland Festival. In eigen land verleende de Vrije Universiteit

Brussel haar in 1994 een eredoctoraat, en werd ze in 1996 omwil-

le van haar artistieke verdiensten tot barones geadeld.
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nele interpretatie van het werk van Anne Teresa De Keersmaeker.

Het onderscheid tussen beschrijving en duiding is uiteraard hoogst

relatief, maar binnen de terzake geldende conventies kozen we

zoveel mogelijk voor een descriptieve benadering en een neutra-

le, constaterende taal.

anne teresa de keersmaeker
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Fase
four movements on the music of Steve Reich

Na haar terugkeer uit New York creëerde Anne Teresa De

Keersmaeker Fase, four movements on the music of Steve Reich,

dat in 1982 in de Brusselse Beursschouwburg in première ging.

Deze productie sloeg zowat in als een bom en wordt nog steeds

beschouwd als het beginpunt van de hedendaagse dansbeweging

die zich in Vlaanderen tijdens de jaren tachtig ontwikkelde. Fase
werd gedanst door Anne Teresa De Keersmaker zelf en Michèle

Anne De Mey, eveneens een ex-leerlinge van de Mudra-school. In

1992 werd deze voorstelling met de orginele cast hernomen in het

Theâtre Varia in Brussel. De muzikale basis voor de choreografie

bestond uit vier minimalistische werken van de Amerikaanse com-

ponist Steve Reich, geschreven tussen 1966 en 1972: Piano Phase,

Come Out, Violin Phase, en Clapping Music. De danssolo op

Violin Phase choreografeerde De Keersmaeker reeds in New York.

Hij kwam tot stand in samenwerking met leden van het ensemble

Steve Reich and Musicians, en werd in 1981 voor het eerst opge-

voerd in het kader van het Festival of the Early Years in Purchase.

Fase is een choreografisch geheel, en als zodanig meer dan een

loutere optelling van de vier onderdelen. In de keuze van het bewe-

gingsmateriaal, de ruimte-indeling, de belichting, enz. werd bewust

gebouwd aan een totale, de vier delen overspannende ‘dramatur-

gie’. Dit streven naar choreografische eenheid toont zich ook in het

doordachte spel met enkele basismotieven: in Piano Phase wordt

in het dansen de rechte lijn afgewisseld met de cirkel (het draaien

van de dansers om de eigen as); in Come Out beschrijven de dan-

sers eveneens cirkels, maar zitten ze vastgekluisterd op stoelen; in

de solo Violin Phase wordt de hele scène gebruikt en door cirkel-

vormige én diagonale lijnen doorkliefd; in Clapping Music over-

heerst dan weer opnieuw de rechte lijn. Kenmerkend voor het in

de vier delen gebruikte bewegingsmateriaal, is de opdeling in korte

sequenties die gedurig worden herhaald en via kleine verschuivin-

gen gradueel veranderen. Men zou kunnen stellen dat Anne Teresa

De Keersmaeker in de opbouw van haar bewegingsvocabularium

zich voor het eerst in ‘korte zinnen’ gaat uitdrukken. Eenvoudige

frasen worden al herhalend gevarieerd en onderling ge(her)combi-

neerd en zo tot langere eenheden aaneengesmeed. De taal van het

vaak minimalistisch genoemde Fase is hoofdzakelijk abstract: er is

geen verhaal, en de performers verwijzen niet naar personages.

overzicht van het werk
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OVERZICHT VAN HET WERK

Asch

Asch was de eerste productie van Anne Teresa De Keersmaeker.

Deze voorstelling werd in 1980 uitsluitend getoond in de

Zuilenzaal van de Markten in Brussel. De titel luidde voluit

‘Asch, de verdoofde verwondering van een klein eigenzinnig

meisje en een grote gekwetste piloot, een theaterproject waarin

het spel van een danser en een acteur elkaar kruisen’. De rol van

het meisje werd door Anne Teresa De Keersmaeker zelf vertolkt,

Jean-Luc Breuer speelde de rol van de piloot. In Asch is dus een

zekere ‘duiding’ van personages aanwezig, een ‘vermoeden’ van

een verhaal dat echter nergens expliciet wordt. In de producties

direct na Asch verdwijnt elke vorm van narrativiteit, maar vanaf

Elena’s Aria zullen elementen als verhaal of personage én hun

ontwikkeling opnieuw opduiken. Ook dan zal het steeds gaan

om een zowel ingehouden als bereflecteerde theatraliteit, ver-

want aan de traditie van de Duitse ‘Ausdruckstanz’ (M. Wigman,

K. Jooss, P. Bausch).

De muziek van Asch werd speciaal voor dit project gecompo-

neerd door Christian Copin en Serge Biran. De voorstelling

bestaat uit vier delen, die op een weloverwogen wijze op elkaar

inspelen. In retroperspectief wijzen meerdere aspecten vooruit

naar het latere, bekendere werk van Anne Teresa De Keersmaker:

zoals het belang van ruimte-indeling en scenografie, en de nadruk

op het componeren, het op een dramaturgische wijze bij elkaar

brengen van structuren. De danstaal assimileert ten dele het idi-

oom van het klassieke ballet, maar tegelijkertijd wordt er reeds

gebouwd aan een eigen, zeer persoonlijke woordenschat. Vooral

in het derde deel van Asch, een solo van De Keersmaeker – en in

zekere zin een voorafspiegeling van de solo Violin Phase uit Fase
–, ontdekt men reeds die ‘electrische, alerte bewegingen’ die zo

kenmerkend zullen zijn in de danstaal van de eerste periode van

haar werk: de slaande vuisten, de stampende voeten, het hoofd

dat in de nek wordt geworpen,...
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Mudra-studenten: Anne Teresa De Keersmaker en Michèle Anne

De Mey werden vervoegd door Fumiyo Ikeda en Adriana Borriello.

De muziek van Rosas danst Rosas, gecomponeerd door Thierry

De Mey en Peter Vermeersch, kwam parallel met de choreografie

tot stand. De voorstelling is opgebouwd uit vijf delen, zowel de

dans als de muziek berusten op repetitieve, minimalistische prin-

cipes.

In Rosas danst Rosas, ondertussen door Thierry De Mey onder

dezelfde titel verfilmd, worden twee soorten bewegingen met

elkaar verweven. Enerzijds zijn er abstracte, moeilijk te benoe-

men bewegingen, anderzijds worden ook meer concrete, herken-

bare gebaren gebruikt: met de hand door het haar strijken, een

blouse rechttrekken, het hoofd plots draaien,... Deze gestes bezit-

ten een directe betekenis daar ze refereren aan alledaagse bewe-

gingen. Het lijkt alsof kleine voorvallen tijdens het werkproces

als letterlijke citaten in de voorstelling zijn geslopen. Maar niet

enkel via het bewegingsmateriaal wordt de illusoire geslotenheid

van de voorstelling (‘het is alleen maar dans’) gedurig openge-

broken in de richting van een meer mundane werkelijkheid. Zo

zetten de danseressen in het intermezzo tussen het eerste en het

tweede deel zelf stoelen en schoenen klaar, strijken ze hun kleren

glad, en nemen ze duidelijk de tijd om even op adem te komen.

Ook aan het slot van het vierde, fysiek erg veeleisende deel tonen

de danseressen zonder schroom hun vermoeidheid: ze staan hoor-

baar hijgend en zichtbaar zwetend op het podium.

In deze korte momenten wordt als het ware de fysieke ‘achter-

kant’ van het dansen als lichaamskunst getoond. Men zal die niet

gauw in klassieke balletvoorstellingen te zien krijgen; ook de

opvoeringen van moderne choreografieën staan gewoonlijk in

het teken van het verbergen van inspanningen en vermoeidheid.

In het werk van Anne Teresa De Keersmaeker wordt daarentegen

ook na Rosas danst Rosas meer dan eens de illusie doorbroken

dat een dansvoorstelling een van de dagelijkse (fysieke) realiteit

geheel en al verschillende werkelijkheid ensceneert. Zo kan men

vaststellen dat De Keersmaker nooit hyperperfecte uitvoeringen

van haar choreografieën nastreeft: ze staat haar dansers bijvoor-

beeld toe om simultaan gemaakte bewegingen niet geheel fout-

loos te verrichten. De voorstellingen van Rosas bezitten om die

reden altijd een specifieke expressiviteit en ‘menselijkheid’.

Het eerste deel van Rosas danst Rosas speelt zich af op de vloer

en in stilte. Al rollend, en met tussenstadia, bouwen de vier lig-

overzicht van het werk
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Met Fase zette Anne Teresa De Keersmaeker een belangrijke lijn

uit voor haar latere oeuvre die alles te maken heeft met een spe-

cifieke verhouding tussen muziek en dans. Ook al zal haar bewe-

gingstaal mettertijd grondig evolueren, bij het choreograferen zal

De Keersmaeker steeds vertrekken van een grondige analyse van

de gebruikte muzikale partituur. Daarbij staat de gedachte voor-

op dat de dans nooit de muziek mag illusteren. Veeleer dient de

choreografie op een eigenstandige, autonome wijze zekere basis-

principes van de gebezigde compositie te articuleren. De

Keersmaeker streeft meer bepaald steeds naar een verhouding

van analogie tussen dans en muziek. Het fundament daarvoor

vindt ze in de regel in de muzikale structuur, die dan in de cho-

reografie wordt overgenomen. Deze transpositie kan primair

slaan op het gebruik van de ruimte, de temporele aaneenschake-

ling van de bewegingen, of het bewegingsmateriaal zelf. Zo hangt

de cirkelvormige structuur van Violin Phase nauw samen met het

feit dat deze compositie op rondovormen berust (ruimtegebruik).

Het percussief gebruik van de piano in Piano Phase wordt cho-

reografisch gereflecteerd in korte en hoekige gestes (bewegings-

materiaal). En op een meer algemeen niveau volgen elk van de

vier delen van Fase het principe van geleidelijke fasering dat ook

de minimale muziek van Steve Reich kenmerkt: aanvankelijk per-

fect synchroon uitgevoerde bewegingen gaan, hoewel schijnbaar

voortdurend herhaald, middels minieme variaties langzaam ver-

glijden en verschuiven (temporele opbouw).

Dergelijke structurele analogieën tussen dans en muziek zijn

het waarmerk geworden van het choreografisch werk van Anne

Teresa De Keersmaeker. Vooral in de producties die tot in de titel

toe aan de gebruikte muziek refereren, dialogeert de choreografi-

sche ‘schriftuur’ – een door De Keersmaeker in interviews en

gesprekken vaak gebruikt woord – op een letterlijk structurele

wijze met de muzikale partituur.

Rosas danst Rosas

In 1983 brak Anne Teresa De Keersmaker internationaal door

met de voorstelling Rosas danst Rosas. De productie ging in pre-

mière op het Brusselse Kaaitheaterfestival en betekende tevens de

officiële start van het gezelschap Rosas. De vier vrouwelijke dan-

sers die aanvankelijk deel uitmaakten van Rosas, waren allen ex-

anne teresa de keersmaeker
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moest rekening worden gehouden met de specifieke vragen die elk

nieuw project stelt, maar vooral ook drong zich een keuze op tus-

sen het verderzetten van de ingeslagen succesvolle weg enerzijds

of het blijvend bevragen van de eigen artistieke mogelijkheden

anderzijds. Susan Sontag schreef ooit dat elke kunstenaar die

zichzelf ernstig neemt, vroeg of laat wordt geconfronteerd met het

verlangen om het contact met zijn publiek te verbreken. Want wie

de eigen mogelijkheden voorbij de grenzen van het reeds gekende

verder wil ontwikkelen, zal niet (langer) kiezen voor een herha-

ling van het al bereikte succes. Elena’s Aria is in dit opzicht een

cruciale voorstelling in de choreografische carrière van Anne

Teresa De Keersmaeker. Ze brak daarin tamelijk radicaal met

reeds op hun esthetische kracht uitgeteste elementen. Zo bevat het

muzikale materiaal van deze productie geen ‘beat’ of ‘drive’; ook

de intensiteit van samenspel en unisono tussen de dansers wordt

sterk gerelativeerd. Tevens doen nieuwe materialen hun intrede:

zoals teksten (van Leo Tolstoi, Botho Strauss, Bertolt Brecht) en

filmbeelden (van flatgebouwen die worden opgeblazen). Naast

Anne Teresa De Keersmaeker en Michèle Anne De Mey en de al

van Rosas danst Rosas bekende Fumiyo Ikeda, werkten Nadine

Ganase en Roxane Huilmand aan de voorstelling mee.

Elena’s Aria verwijst naar de gelijknamige compositie van

Giuseppe Verdi; in de voorstelling wordt een opname van

Montserrat Caballo gebruikt. Het klankmateriaal is enkel op de

achtergrond aanwezig, en omvat naast enkele Caruso-aria’s strikt

genomen ook een speech van Fidel Castro. Als geheel heeft de

voorstelling een welhaast symfonische opbouw. Daarnaast ken-

merkt Elena’s Aria zich door de vele rustige momenten en stiltes,

waardoor de duur van de voorstelling, het verstrijken van de tijd

wordt benadrukt. In het bewegingsmateriaal zitten twee leidmo-

tieven. Enerzijds is er het elkaar najagen, afgewisseld met weg-

vluchten, van de vijf danseressen op een rij stoelen achteraan op

de scène. Anderzijds is er de poging om met opgeschorte smalle

rok een in het midden van de scène met krijt getekende cirkel af te

lopen. Deze twee motieven worden met kleine variaties meermaals

herhaald. Beide refereren ze aan kinderspelletjes. Aan het slot van

het lange en trage, ingetogen Elena’s Aria wordt weerom een coda

ingelast op muziek van Mozart: de vijf danseressen-performers zit-

ten op stoelen op één rij voor het al neergelaten gordijn, en voeren

synchroon een reeks concrete bewegingen uit. Dit naspel verwijst

duidelijk terug naar verworvenheden uit Rosas danst Rosas.

overzicht van het werk
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gende lichamen op de scène van rechts achteraan naar links voor-

aan één grote diagonale beweging op, begeleid door de zuiver

‘menselijke’ muziek van hijgen, van armen die op de vloer tikken,

van het geluid van het omrollen,... De tweede beweging speelt

zich af op kleine rijen van schuin opgestelde stoelen (vergelijk

Come Out in Fase). Het bewegingsmateriaal bestaat uit snelle en

harde, energieke gebaren die de percussieve muziek met metaal-

achtige slagen beantwoordt. Het derde deel is net als het eerste

een spel tussen rechte lijnen en diagonalen die door de belichting

via lichtcouloirs worden geaccentueerd. Het toevallige of bewus-

te ontbloten van één schouder – het ritueel van de verleiding? –

is in deze beweging een van de markantste concrete gebaren. De

vierde beweging is een groepsdans en gaat op een opvallende

manier crescendo, tot aan de grens van de fysieke uitputting; dia-

gonalen, rechte lijnen en cirkels wisselen in dit deel elkaar af. Het

slotgedeelte is een zeer korte coda die enkel uit reële, bij de ver-

moeidheid van de dansers aansluitende concrete gebaren bestaat.

In het hele stuk gebeurt nog zeer veel unisono tussen de vier

vrouwen, maar toch worden reeds alle mogelijke variaties van

het getal vier uitgeprobeerd. Drie danseressen doen bijvoorbeeld

eenzelfde beweging, en de vierde gaat daar tegenin; of ze volgen

twee per twee een parcours, of één plus één plus twee, of één plus

twee plus één, enzovoorts.

In Rosas danst Rosas komen voor het eerst ook enkele span-

ningsvelden aan de oppervlakte die het gehele latere oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker kenmerken. Meer bepaald de tegen-

stelling tussen rationele (‘bedachte’) structuren en betekenisdra-

gende emoties, de dialectiek tussen agressiviteit en tederheid, of

de wisselwerking tussen uniformiteit (in kledij of bewegingen) en

individualiteit (de telkens aparte accentuering van de collectief

gedragen kleren door de verschillende lichaamsbouw van de dan-

sers, of de singuliere klemtonen in de uitvoering van unisono-

bewegingen).

Elena’s aria

Met het in 1984 gecreëerde Elena’s Aria verbaasde Anne Teresa

De Keersmaeker in meer dan één opzicht critici en publiek. Door

het succes dat Rosas danst Rosas te beurt was gevallen, hield de

volgende productie sowieso een dubbele uitdaging in. Niet alleen

anne teresa de keersmaeker
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Een andere categorisering, die vooral tijdens de tweede helft

van de jaren tachtig in de Nederlandstalige kritiek aan belang

won, is de tegenstelling ‘dansant vs. theatraal’. Ook in dit opzicht

zou het werk van De Keersmaeker een gedurige pendelbeweging

vertonen. Sommige voorstellingen zouden eerder ‘dansant’ (of

‘formalistisch’, ‘sterk gestructureerd’,...) zijn, andere dan weer

overwegend ‘theatraal’ (of ‘emotioneel geladen’, ‘expressief’,...).

De kritiek hanteert kortom dichotomieën die de ontwikkeling

van Anne Teresa De Keersmaeker als podiumkunstenares nooit

eenduidig kunnen vatten. Deze schijnbare hybriditeit neemt

uiteraard nog toe wanneer zij ook andere podiumgenres gaat

exploreren, zoals het theater of de opera. Om alsnog recht te

kunnen doen aan de particulariteit van het totale oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker, wijzen sommige critici dan ook op

de noodzaak aan een minder op tegenstellingen gebaseerde bena-

dering. Zo merkt Hildegard De Vuyst naar aanleiding van

Ottone Ottone op dat deze voorstelling ‘om een nieuw discours

vraagt. Er wordt gewag gemaakt van een nieuw genre, de dans-

opera (...) De Keersmaeker rammelt de geijkte genre-afbakenin-

gen (in dit geval: wat theater, dans en opera van elkaar onder-

scheidt) en de daaraan verbonden verwachtingspatronen door

elkaar. Het schokeffect dat ze daar, waarschijnlijk ongewild, nog

altijd mee bereikt, laat zich aflezen in de aanhef van een recen-

sente: “Nee, Ottone Ottone is geen ballet. Het is absurd theater”’

(in: Etcetera 24, 1988). Een prangend probleem in dit verband is

de specialisatie van de kritiek. De differentiatie tussen dans-,

theater-, muziek-, en operakritiek bemoeilijkt een genuanceerde

receptie van een oeuvre dat zich op meerdere terreinen tegelijker-

tijd bevindt, en dat vaak in één enkele voorstelling.

In de Nederlandstalige receptie van het werk van Anne Teresa

De Keersmaeker tekende zich tijdens de voorbije jaren ook een toe-

nemend verschil in waardering af tussen Vlaanderen en Nederland.

De besprekingen in Vlaamse dag- en weekbladen pogen doorgaans

recente voorstellingen binnen haar globale oeuvre te plaatsen.

Vandaar de nadruk op ontwikkelingslijnen en, daarmee samen-

hangend, op verschillen met eerdere producties. Meestal worden

deze verschillen positief gewaardeerd in termen van vernieuwing

enerzijds, van het explorerend zoeken naar een persoonlijke aan-

sluiting met de klassieke danstaal anderzijds. Daarnaast valt het op

dat voor Vlaamse recensenten het werk van De Keersmaeker maat-

gevend, ja normgevend is. Ze verwijzen er veelvuldig naar in hun

overzicht van het werk
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Elena’s Aria wordt gedomineerd door een melancholische

ondertoon. De gevoelens die uit deze voorstelling spreken, situ-

eren zich in de sfeer van pijn en eenzaamheid, lijden door afwe-

zigheid, het verlangen naar een onbereikbare geliefde. Deze emo-

tionele geladenheid wordt nog versterkt door de ingehouden

‘theatraliteit’ waarmee sommige bewegingen worden gebracht,

zoals het al vermelde aflopen van de krijtcirkel met opgeschorte

rok. Op geen enkel moment kantelt de voorstelling echter in de

richting van een directe expressiviteit. De genoemde emoties

doordesemen als basisstemmingen het hele stuk, maar worden

nooit klaar en duidelijk geuit of gerepresenteerd. Deze terughou-

dendheid tegenover elke vorm van onmiddellijkheid, inzonder-

heid op emotioneel vlak, kenmerkt ook de latere producties van

Anne Teresa De Keersmaeker, zodat we van een grondtrek in

haar oeuvre kunnen gewagen. Zelf stelde ze in dit verband ooit:

‘Bij Pina Bausch worden die dingen bijvoorbeeld op een heel een-

voudige manier gezegd, tegelijkertijd heel complex, maar ik heb

een bepaalde schroom om ze zo te zeggen.’

Receptie in de pers

De toenmalige recensies in kranten en tijdschriften over Elena’s
Aria verwezen nochtans meermaals naar het werk van Bausch.

Tegelijk zag de receptieve kritiek zich door de nadrukkelijke

breuk met het minimalisme van Fase en Rosas danst Rosas voor

een probleem gesteld. Waar het werk van Anne Teresa De

Keersmaeker eerst nog werd omschreven aan de hand van termen

als ‘repetitiviteit’ en ‘structuur’, dienden nu geheel andere uit-

drukkingen te worden gesmeed. In het geding is evenwel een

meer algemeen probleem. Want ook na Elena’s Aria zien de

meeste critici De Keersmaekers producties oscilleren tussen ratio

en gevoel, formalisme en expressiviteit, een sterke nadruk op

structuur en geometrie enerzijds, op betekenis en gevoel ander-

zijds. Zo heet het in een terzake hoogst illustratieve typering (in:

Knack, 28 maart 1990): ‘In de tien jaar dat A.T. De Keersmaeker

bedrijvig is als choreografe, is haar werk voortdurend heen en

weer geslingerd tussen extremen van zuiver abstracte, geometri-

sche vormgeving en expressief danstheater en ging ze alle moge-

lijke allianties aan die tussen – schijnbaar – extreme artistieke

vormen maar mogelijk zijn.’

anne teresa de keersmaeker
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De vier danseressen doen zich voor als vier kleine stoute meis-

jes; tegelijkertijd spelen ze op elkaar in als waren ze de vier

kamermuzikanten van een strijkkwartet. De partijen werden

gedanst door Fumiyo Ikeda, Nadine Ganase, Roxane Huilmand

en – elkaar afwisselend – door Johanne Saunier en Anne Teresa

De Keersmaeker. Met Bartók/Aantekeningen stapte de chore-

ografe dus voor de eerste keer uit haar eigen werk, zodat ze het

van buitenaf kon observeren. De gevoelens die de voorstelling

beheersen, fluctueren tussen dissonantie (tevens een grondtrek

van Bartóks muziek) en agressie enerzijds, weemoed en zuiver-

heid anderzijds. Toch komt ze beduidend minder zwaar over dan

Elena’s Aria, vooral omdat een meisjesachtig aandoende humor

en sensualiteit het geheel mee inkleuren.

Verkommenes Ufer/Medeamaterial/
Landschaft mit Argonauten

Anne Teresa De Keersmaeker heeft zich gaandeweg van een cho-

reografe in de strikte zin van het woord tot een veelzijdige podi-

umkunstenares ontwikkeld, zij het dat het choreograferen onge-

twijfeld altijd de spreekwoordelijke harde kern van haar werk is

blijven uitmaken. Van haar streven om ook ‘niet-dansante’ gen-

res te verkennen, getuigen in het bijzonder haar interesse voor

theater en opera. In 1987 realiseerde De Keersmaeker haar eer-

ste en voorlopig enige regie van een tekst, Verkommenes Ufer/-
Medeamaterial/Landschaft mit Argonauten. Wellicht koos ze niet

toevallig voor een drieluik van de Duitse auteur Heiner Müller.

De teksten van Müller zijn immers in een haast tastbaar-materië-

le, zeer lijflijk aandoende taal geschreven. Bovendien sluit het

Medea-thema van het verraad tussen man en vrouw – in deze

tekst gesitueerd in een politieke context van kolonisatie en ver-

drukking – nauw aan bij een leefwereld waaraan Anne Teresa De

Keersmaeker in de eerste periode van haar werk bij voorkeur

gestalte wil geven.

De tekst van Müller maakte al tijdens het werken aan Bartók/-
Aantekeningen deel uit van het documentatiemateriaal. Hij

wordt in de oorspronkelijke Duitse versie gespeeld, om de mate-

rialiteit van Müllers taal in haar volle kracht te behouden. Bij de

tekstbehandeling ligt het accent dan ook op de muzikaliteit. De

voorstelling poogt de woorden niet te illustreren of te interprete-

overzicht van het werk
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besprekingen van de voorstellingen van andere choreografen en in

de duiding van de producties van nieuwkomers. Men kan mede

daarom stellen dat in Vlaanderen het choreografische oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker ondertussen zodanig is gecanoni-

seerd dat het als ijkpunt voor de hedendaagse dans fungeert.

Nederlandse recensenten neigen er daarentegen naar om elke nieu-

we voorstelling van De Keersmaeker als een eigenstandige creatie

te beoordelen, los van de inbedding in een individueel oeuvre en

een noodzakelijk particuliere choreografische evolutie. Deze hou-

ding resulteert meer dan eens in negatief getinte besprekingen, zo

onder meer van Amor Constante mas alla de la muerte en Woud.
Niet onbelangrijk in dit verband is het ampele feit dat Nederland

met figuren als Hans van Manen en instellingen als het

Nederlands Danstheater al langer tot voor kort in Vlaanderen

onbekende vormen van dans kent. Daarin wordt met name op

een creatieve wijze de klassieke traditie verdergezet, een gegeven

dat Vlaamse dansrecensenten juist dankzij het werk van Anne

Teresa De Keersmaeker weten te waarderen.

Bartók/Aantekeningen

In 1986 bracht Anne Teresa De Keersmaeker Bartók/Aanteken-
ingen. Het is haar eerste voorstelling gebaseerd op een partituur

van een grote meester van de moderne klassieke muziek. Het
Vierde Strijkkwartet van Bela Bartók is zowel structureel als

emotioneel het uitgangspunt voor de gehele productie. Deze

compositie bestaat uit vijf delen en volgt een ordening die men

met A B C B’ A’ zou kunnen weergeven, alsof een grote (A A’) en

een kleine (B B’) cirkel rond het middendeel C liggen. De voor-

stelling neemt deze structuur over, maar naast de op Bartóks

muziek gechoreografeerde dansen zijn er ook de ‘aantekeningen’

van Anne Teresa De Keersmaeker. Ze omvatten in stilte uitge-

voerd bewegingsmateriaal, toevoegingen in de vorm van teksten

(Marat/Sade van Peter Weiss en Lenz van Georg Büchner), film-

beelden van spelende kinderen en auto-crashes, en divers geluids-

materiaal (Bulgaarse folkloristische gezangen, redevoeringen van

Lenin, Russische revolutionaire liederen). Deze heterogene ele-

menten worden samengehouden door een ingenieuze structuur,

zodat de voorstelling helemaal niet als een losse verzameling

fragmenten oogt.

anne teresa de keersmaeker
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In het eerste deel van het oorspronkelijke Mikrokosmos dansen

Johanne Saunier en Jean-Luc Ducourt (de eerste dansende man

in het werk van De Keersmaeker) zeven kleine stukjes voor twee

piano’s van – opnieuw – Bartók. Als een miniatuurtje. In deze pas

de deux wisselen agressie en tederheid, toenadering en afstoting,

elkaar op een snelle manier af. Vervolgens spelen de twee, op een

verhoogd podium geplaatste pianisten hun drieledige Ligeti-stuk,

waarna het Nederlandse Mondriaan Kwartet voor de begeleiding

zorgt van de op het Vierde Strijkkwartet van Bartók gedanste

delen uit Bartok/Aantekeningen. Deze ‘Bartók-zonder-aanteke-

ningen’ wordt vertolkt door Nadine Ganase, Fumiyo Ikeda,

Roxane Huilmand en Johanne Saunier. Overigens zal Wolfgang

Kolb onder de titel Hoppla! de twee dansstukken uit

Mikrokosmos in 1989 op pellicule vastleggen. Deze verfilming

gebruikt de door Henry Van de Velde ontworpen leeszaal van de

Gentse Boekentoren als decor.

Dat Mikrokosmos als een eenheid overkomt, heeft veel te

maken met wat misschien zelfs het eigenlijke ‘onderwerp’ van

deze voorstelling is: de compliciteit – publiek zichtbaar in de vele

steelse blikken, lachjes,... – tussen de dansers en muzikanten

onderling én tussen de beide groepen van performers. Déze boog

overspant de hele voorstelling waarin opnieuw enkel ‘narratieve’

elementen binnensluipen: de quasi-personages van ‘de meisjes’

uit Bartóks Quatuor worden één vrouw in de pas de deux-con-

frontatie met de man in Mikrokosmos. In het eerste deel wordt

inderdaad zoiets als een verhaal uitgekristalliseerd, handelend

over een relatie van een volwassen koppel. Naar overigens zo

dadelijk nog zal blijken, komt de dubbelheid meisje/vrouw ook

in latere voorstellingen van Anne Teresa De Keersmaeker voor

(cfr de bespreking van Stella). De scenografie speelt in

Mikrokosmos eveneens een cruciale rol in het scheppen van een

eenmakend theatraal kader. Voor deze voorstelling ontwierp

Herman Sorgeloos, ondertussen zowat de huisscenograaf en -

fotograaf van Rosas, een door sanseveria’s afgebakende ruimte.

Men kan die als een soort feestzaal zien waarin de muzikanten –

pianoduo en strijkkwartet – hun plek vinden op het podium, ter-

wijl de vloer vrij blijft voor de dansers.

overzicht van het werk

19 / kritisch theater lexicon - 9 - november 1997

ren; eerder wil de dramaturgie tegenover de tekst een andere –

gedanste of geacteerde  – werkelijkheid stellen. In de lijn van deze

keuze wordt in de scenische présence van de acteurs een soort

nulgraad van ‘aanwezig-zijn’ nagestreefd. Belangrijk is ook de

scenografie van Herman Sorgeloos. De acteerruimte bestaat uit

een zeer lange, smalle strook: Jason en Medea zitten vaak ver van

elkaar, met de voedster als een stukje niemandsland tussen hen

in. Net als in Elena’s Aria worden ook in deze productie op een

hoogst gerichte wijze middelen uit andere disciplines ingezet: het

tekstmateriaal wordt aangevuld met bewegingssequenties, met

filmfragmenten, en met allerhande auditieve elementen. De cast

omvat drie acteurs-performers. De Amerikaanse danseres Kitty

Kortes Lynch vertolkt de rol van Medea, Johan Leysen en André

Verbist spelen de rollen van Jason respectievelijk de voedster.

Mikrokosmos…
(Mikrokosmos – Monument/ Selbstporträt mit Reich und Riley (und

Chopin ist auch dabei)/ Im zart fliessender Bewegung – Quatuor nr. 4)

Voor de opening van het eerste Kaaitheaterseizoen in 1987,

maakte Anne Teresa de Keersmaeker een als gelegenheidspro-

ductie bedoelde voorstelling: Mikrokosmos – Monument/ Selbst-
porträt mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)/ Im zart
fliessender Bewegung – Quatuor nr. 4. Dit driedelige werk,

waarvan de zeer lange titel meestal wordt afgekort tot

Mikrokosmos, is de eerste productie waarin drie, oorspronkelijk

niet als één geheel geconcipieerde stukken, worden samenge-

bracht in een avondvullende voorstelling (eenzelfde werkwijze

zal De Keersmaeker later ook volgen voor Kinok en Woud).

Door een aantal vormelijke ingrepen worden de drie onderdelen

toch binnen het kader van een homogene dramaturgie gevat, en

geven ze op die manier een nieuwe invulling aan het begrip

‘dansavond’. Als we afzien van de laatste tournee van Fase, zijn

in Mikrokosmos ook voor het eerst in het oeuvre van Anne

Teresa De Keersmaeker de muzikanten live aanwezig op de

scène. Daar het tweede deel van deze voorstelling bestaat uit een

driedelig pianoduo van György Ligeti – live uitgevoerd door

Walter Hus en Stefan Poelmans – waarop niet wordt gedanst,

zou men Mikrokosmos welhaast een gedanst concert kunnen

noemen.

anne teresa de keersmaeker
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deels ten gevolge van de tijdens het werkproces gebruikte metho-

de. Omwille van de omvang van de groep werd er naast de direc-

te choreografische arbeid van Anne Teresa De Keersmaeker zelf

heel veel met ‘opdrachten’ gewerkt. Dansers maakten aparte

variaties op het materiaal (omkeringen, combinaties,...), of ze

bedachten nieuwe bewegingszinnen terwijl De Keersmaeker met

andere dansers het door hen gecreëerde materiaal bekeek. Aan

deze autonome inbreng van de kant van de dansers voegde ze op

haar beurt eigen sequenties toe; en uiteraard was ze ook verant-

woordelijk voor de eindcompositie, het aaneensmeden van de

diverse, door iedereen aangebrachte puzzelstukken tot één groot

geheel.

Stella

In zijn uiterlijke vorm lijkt Stella (1990) een terugkeer naar het

werk dat zich ontwikkelde vanuit Bartók/Aantekeningen: een

stuk voor vijf vrouwen wier persoonlijkheid in hoge mate de

inhoud en intensiteit van de voorstelling bepaalt. Muzikaal kiest

Anne Teresa De Keersmaeker hier opnieuw voor het werk van de

hedendaagse Hongaarse componist György Ligeti, ook al promi-

nent aanwezig in Mikrokosmos. Niet alleen zijn Etudes pour
piano maar ook het ironische, aan Marcel Duchamps humor her-

innerende Poème symphonique pour cents métronomes worden

in de voorstelling geïntegreerd. Voorts stofferen diverse literaire

bronnen de productie. De titel van de voorstelling verwijst ener-

zijds naar het gelijknamige toneelstuk van Goethe, anderzijds

refereert het ook aan het personage uit A Streetcar named desire
van Tennessee Williams. Tot monoloog vervormde fragmenten

uit deze twee theaterteksten vormen samen met ‘citaten’ uit de

film Rashomon van Kurosawa het tekstmateriaal van Stella. De

productie ontstond in nauwe samenwerking met de vijf danse-

ressen: Fumiyo Ikeda, Johanne Saunier, Nathalie Million,

Carlotta Sagna, en Marion Lévy. Voor het instuderen van de

meer theatrale fragmenten stond Jean-Luc Ducourt in, die na

Ottone Ottone een tijdlang als assistent van Anne Teresa De

Keersmaeker zou fungeren.

De al eerder besproken ‘structurele’ wisselwerking tussen dans

en muziek toont zich in Stella overduidelijk in de op Ligeti’s

muziek geconcipieerde delen van de voorstelling. In het licht van

overzicht van het werk
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Ottone, Ottone

Na het theater (cfr de Medea-productie) waagde Anne Teresa De

Keersmaeker zich aan het opera-genre. Ottone Ottone beleefde

in 1988 zijn première en was het eerste ‘grote’ project van De

Keersmaeker: 16 performers vertolken deze voorstelling, geba-

seerd op de opera L’Incoronazione di Poppea van Claudio

Monteverdi in een uitvoering van Nikolaus Harnoncourt. De

transformatie van de oorspronkelijke tekst en partituur in een

soort van hedendaags, zo men wil postmodern ‘opera-ballet’,

resulteert in een soms bijzonder ingrijpende herwerking. Zo

wordt het basisverhaal als het ware vertroebeld door een ver-

dubbeling, bijwijlen zelfs verdriedubbeling van personages, en

door de toevoeging van nieuwe karakters. In de voorstelling zijn

ook teksten van de vertolkers geïntegreerd, en enkele niet-dan-

sers (acteurs-performers) hebben er een plaats naast de dansers.

Na de aanzetten in Asch en andere producties is in Ottone
Ottone door de keuze voor Monteverdi’s opera voor het eerst

opnieuw sprake van een verhaal en personages, die overigens erg

diverse – ook psychologische – relaties met elkaar aangaan. De

voorstelling tekent de microkosmos van het leven aan het

Romeinse hof van Nero met een ongemene hardheid, nog geac-

centueerd bij de herwerking voor de tweede tournee in het voor-

jaar van 1989. Oprechte gevoelens worden in deze minimaat-

schappij voortdurend ondergraven door berekening en machts-

misbruik. Net als in de eerder door Anne Teresa De Keersmaeker

geënsceneerde tekst van Heiner Müller draait ook Ottone
Ottone rond het thema van het verraad tussen man en vrouw

binnen een van politieke belangen doortrokken context.

Ottone Ottone is een – letterlijk – zeer kleurrijk spektakel met

een bittere ondertoon. Videast Walter Verdin maakte van deze

productie een hoogst intrigerende filmische herbewerking in twee

delen (1991), die zich als een eigenstandig commentaar op de

regie van Anne Teresa De Keersmaeker laat ‘lezen’. Het eerste

deel van de film wordt gekenmerkt door een extreme decoupage:

de dansvoorstelling wordt versneden tot een wirwar van frag-

menten met veelvuldige wisselingen van personages, waardoor

het volgen van het ‘verhaal’ bemoeilijkt wordt. In het tweede deel

wordt gekozen voor een coherentere narratieve afwikkeling in

grotere bogen/langere scènes. Vanuit choreografisch oogpunt

bevat Ottone Ottone een grote veelheid aan nieuw materiaal,

anne teresa de keersmaeker
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Werkmethoden

In het werkproces van Stella ging Anne Teresa De Keersmaeker

verder op de reeds met Ottone Ottone ingeslagen weg. Ook in

latere producties zal ze die blijven exploreren, zodat men thans

van een ‘De Keersmaekeriaanse’ werkmethode kan gewagen. Een

korte maar indringende visuele schets daarvan biedt de door Ana

Torfs en Jürgen Persijn samengestelde documentaire Het maken
van Mozart/Concert Aria’s (1992), geproduceerd voor het kunst-

programma Ziggurat (BRT2).

Het meest kenmerkende van de werkmethode die Anne Teresa

De Keersmaeker gaandeweg heeft ontwikkeld, is de behandeling

van de dansers of performers als haar evenwaardige partners in

het creatieproces. Het werk aan een nieuwe productie begint

daarom in de regel met het aanreiken van allerhande achter-

grondinformatie en documentatiemateriaal enerzijds, en met een

grondige analyse van de gebruikte muziek anderzijds. Samen met

de dansers bestudeert Anne Teresa De Keersmaeker de structuur

van elke in de voorstelling benutte partituur: melodische evolu-

tie, harmonie, thematische motieven, e.d. worden uitvoerig

besproken. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij mogelijk rele-

vante gegevens over de socioculturele of politieke context waar-

in het gebezigde muziek- of tekstmateriaal tot stand kwam.

Ook op choreografisch vlak neemt Anne Teresa De Keersmaeker

haar dansers ernstig. Ze zal zelf zekere basisbewegingen en

-sequenties (‘frasen’) aanreiken, maar de dansers vervolgens vra-

gen om die te variëren en te transponeren. Daarnaast provoceert

ze als het ware bewegingsmateriaal door de medewerkers aan een

productie met welbepaalde ‘stimuli’ te confronteren. Die kunnen

bijvoorbeeld bestaan uit foto’s of ander beeldmateriaal. Zo

kwam De Keersmaeker tijdens het werken aan Stella met afbeel-

dingen van standbeelden aanzetten. ‘Die werden allemaal op de

grond uitgespreid. In een half uur moesten we ieder onze tien

favoriete standbeelden uitkiezen en vervolgens achter elkaar uit-

beelden,’ aldus Fumiyo Ikeda in een interview. In de voorberei-

ding van Verklärte Nacht werd onder meer vertrokken van sculp-

turen van Rodin, terwijl voor Woud bewegingsmateriaal werd

gegenereerd op basis van een boekje met zwangerschapsoefenin-

gen. Een andere methode die Anne Teresa De Keersmaeker vaak

hanteert ter stimulering van de creativiteit van haar dansers, is

het geven van mondelinge opdrachten. Het betreft dan meestal

overzicht van het werk
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Ligeti’s pianocomposities ontwikkelt Anne Teresa De Keersmaeker

expliciete vormen van contrapuntisch choreografisch schrijven:

de vroegere unisonoschriftuur wordt meer en meer ‘ontkoppeld’

en tot een meerstemmige, polyfone complexiteit omgevormd.

Nog steeds zijn er cirkels – er worden af en toe rondjes gelopen

– en rechte lijnen (zie ook Fase), maar het door de danseressen

afgelegde parcours is als het ware veel meer ‘geaccidenteerd’.

Ook de vloer wint in de choreografie aan belang, een ontwikke-

ling die zich in het werk na Stella verder zal doorzetten. De dan-

seressen vallen en rollen, of ze slepen kleine vierkanten podia aan

– ze zullen in Achterland opnieuw opduiken – waarop ze korte

danssequenties uitvoeren. Deze intermezzi bevatten vaak bewe-

gingsmateriaal dat zich tot één enkel lichaamsdeel beperkt: een

dans van de voeten, een dans van de handen,... (vergelijk de coda

van Elena’s Aria). Een reeks bewegingen wordt enkel door de

voeten van de (zittende) danseressen uitgevoerd; hetzelfde mate-

riaal wordt door de handen hernomen. Carlotta Sagna heeft zelfs

een solo die we als ‘een choreografie van het gezicht’ kunnen

bestempelen.

Als geheel beschouwd valt in Stella – net als in Ottone Ottone
en, jaren vroeger al, in Elena’s Aria – vooral de doordachte, ja

reflexieve theatraliteit op. Er zijn aanzetten tot gefragmenteerde

verhaallijnen, flarden van bijna-personages ook. Dubbelzinnig-

heid en ambiguïteit kenmerken het theatrale handelen. Enerzijds

kleurt de singuliere persoonlijkheid van de vijf danseressen op

een zeer essentiële wijze de hele voorstelling, anderzijds zijn ze

ook actrices die een rol spelen, maar dan elk ‘op hun eigen

manier’. Individualiteit en rollenspel vormen een onontwarbare

knoop, zodat het na enige tijd niet langer duidelijk is of de

getoonde handelingen de persoon of het personage moeten wor-

den toegekend. Deze ambivalentie wordt nog gedurig versterkt

door het ‘typisch vrouwelijke’ karakter van de geënsceneerde

bewegingen en gebaren. Stella laat zich lezen als een cataloog van

in onze cultuur gangbare typeringen van ‘het vrouwelijke’: de

vrouw als hysterica (als lichtgeraakt, hypersensibel wezen), de

vrouw als een snel ontvlambaar ‘vat vol tegenstrijdige emoties’,

de vrouw als dromerige romantica, de vrouw als neurotica wier

verlangen gedurig verschuift,...

anne teresa de keersmaeker
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van kijken: de ogen van Anne Teresa De Keersmaeker belichamen

bij wijze van spreken het geheime ingrediënt dat haar choreogra-

fieën zo sterk maakt.

Achterland

In 1990 werd naast Stella ook Achterland voor het eerst opge-

voerd. Vanaf deze productie zal zo goed als elke nieuwe voor-

stelling van Anne Teresa De Keersmaeker worden uitgevoerd met

live aanwezige muzikanten. Daarmee realiseerde zij een droom

die van bij de aanvang aanwezig was: een daadwerkelijke inte-

gratie van dansers en muzikanten, van dans en muziek, een zoe-

ken naar wegen om deze twee kunsten in hun creatie zelf met

elkaar te verenigen.

Achterland is op vele niveau’s verbonden met de vorige pro-

ductie Stella, onder meer door het dansmateriaal en de ruimtelij-

ke indeling van de scène via kleine platforms (nu nog versterkt

door de belichting, die de minipodia op het podium extra uitlicht

via vierkante afbakeningen). De meest opvallende band wordt

gelegd door het hernemen van Ligeti’s piano-etudes, live uitge-

voerd door Rolf Hint. Daarnaast gebruikt Anne Teresa De

Keersmaeker in deze voorstelling enkele vioolsonates van de

Belgische componist-violist Eugène Ysaye. De muziekstukken

van Ligeti en Ysaye hebben gemeen dat ze beide bijzonder vir-

tuoos opgebouwd zijn: slechts enkele zeer getalenteerde muzi-

kanten kunnen ze uitvoeren.

Voor het eerst in haar werk plaatst Anne Teresa De Keersmaker

de twee muzikanten-solisten letterlijk op het podium; ze zijn niet

enkel klankproducenten maar worden in het dansant-theatrale

spel betrokken, een lijn die de latere producties zullen verderzet-

ten. In haar choreografie heeft De Keersmaeker naar bewegingen

gezocht die de muzikale virtuositeit vertalen. Er wordt met een

grote snelheid gedanst, waarbij het van Stella bekende belang van

de vloer wordt bevestigd (vele val- en rolbewegingen, met de spi-

raalvorm als uitgangspunt). Ook de choreografieën voor

lichaamsdelen als handen en voeten komen terug, en schuiven

alleen al vanuit louter kwantitatief oogpunt meer naar het cen-

trum van de voorstelling op. De unisono wordt nog verder ‘ont-

koppeld’, de polyfonie nog meer geaccentueerd. Andere verwij-

zingen naar Stella betreffen veeleer details, zoals het rondjes
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eenvoudige uitspraken, genre ‘beeld je in dat je iemand de deur

wijst’ of ‘stel je voor dat je afscheid moet nemen van een geliefd

iemand’. Met deze en analoge werkmethoden krijgen niet alleen

toeval en verbeelding een kans. Wat Anne Teresa De Keersmaeker

niet minder interesseert, is de aanmaak van letterlijk persoonlijk

materiaal, van bewegingen die passen bij het particuliere lichaam

van een danser(es) en zijn of haar individualiteit beklemtonen.

Eens gevonden bewegingen worden in de loop van het werk-

proces via meer specifieke opdrachten verder uitgetest op hun

toon- of zeggingskracht. Zo zal Anne Teresa De Keersmaeker de

dansers vragen om een bewegingssequentie om te keren (van ach-

ter naar voor te dansen), te variëren, met andere frasen te com-

bineren, enz. – en dat al dan niet op een welbepaald muzikaal

fragment. Ook wordt individueel, of in duo of trio gegenereerd

materiaal, gedurig uitgewisseld: wat A en B (of A en B samen)

aanbrengen, leren ze vervolgens ook aan C en D, zoal niet aan de

hele groep. Daarbij is het De Keersmaeker weerom vooral te

doen om het ontdekken van overtuigende (‘passende’) combina-

ties tussen specifieke bewegingen en de particuliere lichamen van

de dansers. In haar choreografische arbeid poogt Anne Teresa De

Keersmaeker dus voortdurend het aparte bewegingsregister van

elke danser(es) te ontdekken en dat vervolgens verder te active-

ren. Haar werk berust op de even eenvoudige als verreikende pre-

misse dat ieder individu een hem of haar kenmerkende fysieke

‘toonaard’ heeft, een onbewust lichaamsschema dat de chore-

ografe moet exploreren én respecteren.

Choreograferen is voor Anne Teresa De Keersmaeker synoniem

met het geven van opdrachten en aanwijzingen (‘regisseren’) en

vooral ook met het geduldig en minitieus observeren van bewe-

gingen enerzijds, met selecteren en monteren anderzijds. Tijdens

het werkproces besteedt ze de meeste tijd aan het bekijken, zowel

‘live’ als op videoband, van door de dansers gecreëerd materiaal.

Heel wat bewegingen vallen na verloop van tijd af, andere wor-

den via gerichte opmerkingen verder bijgeschaafd of strikter gear-

ticuleerd. Vooral de weken net voor een première staan in het

teken van selectie en montage. Mede in functie van de geplande

duur van de voorstelling worden (quasi-)definitief weloverwogen

keuzen gemaakt uit het beschikbare materiaal. De weerhouden

bewegingszinnen en -‘paragrafen’ behoeven dan nog een algeme-

ne ordening, een temporele structurering in termen van ‘voor’ en

‘na (‘dit komt na dat’). Ook dat is in de eerste plaats een kwestie

anne teresa de keersmaeker
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lopen of het onderuitzakken in stoelen. Het is overigens alweer

een kenmerk van het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker

dat in nieuw werk gedurig materiaal uit vorige voorstellingen

wordt ‘geciteerd’. Dit mag wijzen op een zekere relativering van

de bekende drang naar originaliteit. In het geding is echter ook

het zojuist beschreven werkproces, dat in het teken staat van een

zo diepgaand mogelijk onderzoek van eens gegenereerd bewe-

gingsmateriaal.

Mannen / vrouwen

In Achterland, dat de maakster zelf in 1994 verfilmde, getuigt

Anne Teresa De Keersmaeker ook opnieuw van haar belangstel-

ling voor het verschil tussen mannen en vrouwen. Haar interesse

gaat daarbij in het bijzonder uit naar zowel het eigene als het

veelvormige, zowel het typische als het pluralistische van ‘het

vrouwelijke’.

Opvallend in Achterland is de aanvankelijke afwezigheid van

elk vorm van interactie tussen mannelijke en vrouwelijke dan-

sers. Beide groepen treden afzonderlijk aan, en wanneer ze zich

toch te samen op de scène bevinden, lijken ze elkaar nadrukke-

lijk te negeren. Pas vanaf het derde deel erkennen mannelijke en

vrouwelijke dansers wederzijds elkaars aanwezigheid via blik-

ken, het overnemen van bewegingen, e.d. – tot ze elkaar ten slot-

te ook afwisselend van de scène verjagen. Ook in andere pro-

ducties bespeelt Anne Teresa De Keersmaeker erg vaak de span-

ning die het samen-zijn van mannen en vrouwen, zowel op als

naast het podium, met zich brengt.

Een bijzonder markant moment in Achterland is de scène

waarin Vincent Dunoyer de verleidelijke pasjes poogt te imiteren

die Nathalie Million eerder in de voorstelling maakte. De heup-

wiegende en ‘shakende’, koket trippelende Dunoyer komt bij-

zonder grappig over. Tegelijk illustreert hij zo een belangrijk uit-

gangspunt van de choreografische taal van Anne Teresa De

Keersmaeker: er bestaan ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ bewegin-

gen. Uiteraard gaat het niet om een biologisch of natuurlijk ver-

schil in bewegingsregister, wel om de uiteenlopende socioculture-

le modellering of socialisatie van respectievelijk het mannelijke

en het vrouwelijke lichaam in onze maatschappij. Van vrouwen

worden andere lichaamshoudingen en fysieke gebaren verwacht

anne teresa de keersmaeker
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[1] Fase. Four movements to the music of Steve Reich.
Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Beursschouwburg Brussel, 

maart 1982. Met Anne Teresa De Keersmaeker en Michèle Anne De Mey.

[2] Elena’s Aria. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel, oktober 1984.



[3] Stella. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Toneelschuur Haarlem,

maart 1990.

[4] Mozart / Concert Arias, un moto di gioia. Choreografie: Anne Teresa De

Keersmaeker. Avignon, juli 1992.

[5] Toccata. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Amsterdam, juni 1993.



dan van mannen. Deze uiteenlopende, ‘geseksueerde’ verwach-

tingen kneden al vroeg het menselijke lichaam, ook dat van een

danser(es). Het resultaat van deze onderscheiden lichaamsmodel-

lering wordt door Anne Teresa De Keersmaeker helemaal niet

uitgevlakt, een belangrijk punt van verschil met bijvoorbeeld het

klassieke ballet. Veeleer poogt ze het zich op een productieve

manier toe te eigenen in het werkproces en in haar choreogra-

fieën. Deze optie wordt wellicht mede ingegeven door het eerder

gesignaleerde zoeken naar ‘passende’ bewegingen.

Net als Pina Bausch zinspeelt ook Anne Teresa De Keersmaeker

in haar voorstellingen vaak nadrukkelijk op de in onze cultuur

circulerende stereotypen van mannen en vrouwen (zie in dit ver-

band ook de bespreking van Stella). De verwijzingen betreffen

niet alleen de verschillende ‘bewegingstalen’ van mannen en

vrouwen, maar bijvoorbeeld ook de dominante, seksespecifieke

kledingcodes. Zo dragen de danseressen in Achterland onder

meer strakke mantelpakjes en hoge hakken. Het gracieuze en

beheerste dat deze ‘typisch zakenvrouwelijke’ kledij suggereert,

staat in scherp contrast met de uitbundig aandoende rol- en val-

bewegingen van de danseressen. Zo’n ironiserend hergebruik van

de bestaande sekserollen kan kenmerkend voor het oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker genoemd worden. Agressieve kritiek

is haar vreemd, reden waarom ze zich in interviews en gesprek-

ken meermaals expliciet heeft verzet tegen een al te snelle type-

ring van haar werk in harde feministische termen.

Het vrouwbeeld dat Anne Teresa De Keersmaeker in haar pro-

ducties neerzet, is allerminst eenduidig. Het is integendeel meer-

zinnig en gelaagd: de vrouwelijke danseressen-performers nemen

in eenzelfde voorstelling als het ware meerdere gedaanten aan. De

Keersmaeker lijkt zo te suggereren dat er niet zoiets als één enke-

le vrouwelijke identiteit bestaat, maar een open en plurale reeks

van – uiteraard maatschappelijk gemodelleerde – ‘vrouwenrol-

len’. Vooral in Stella (zie boven) en Achterland worden die soms

indringend, vaak speels uitgebeeld. Eén enkel onderscheid komt

echter gedurig terug in haar werk: het verschil tussen vrouw en

meisje. De danseressen gedragen zich in meerdere voorstellingen

nu eens schalks en kinderlijk, of koket en jeugdig (de meisje-

pool), dan weer verleidelijk of ‘vampig’, of integendeel stil-ver-

drietig of ingehouden-sentimenteel (de volwassen vrouw-pool).
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[6] Verklärte Nacht. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas.

Onderdeel van een drieluik, Erwartung / Verklärte Nacht / Begleitmusik zu
einer Lichtspielszene, gepresenteerd door de Muntschouwburg, november

1995. De hele voorstelling stond onder de leiding van Anne Teresa De

Keersmaeker en Klaus Michael Grüber.



hetzelfde materiaal aangaan. Meer dan in vroeger werk ontleent

Anne Teresa De Keersmaeker bewegingen aan de klassieke bal-

lettaal. In zijn globale choreografische structuur wijkt Erts echter

af van het op symmetrie gebaseerde ballet. De diversiteit van het

multidisciplinaire materiaal – muziek, tekst, film, zang, dans,... –

resulteert in een grillige, van dissonantie doortrokken compositie.

Institutionele context

Erts was de eerste productie die Rosas in haar hoedanigheid van

huisgezelschap van de Koninklijke Muntschouwburg vertoonde.

Door deze structurele samenwerking, begonnen op 1 januari

1992, krijgt het gezelschap van Anne Teresa De Keersmaeker

uiteraard meer armslag. Het ‘verblijfscontract’ betekent in zekere

zin ook het orgelpunt van de bijwijlen erg door onzekerheden

getekende institutioneel-organisatorische geschiedenis van Rosas.

Anne Teresa De Keersmaeker maakte haar eerste producties

binnen de context van de vzw Schaamte. Deze organisatie was in

1978 opgezet door Hugo De Greef, tevens initiatiefnemer van het

Kaaitheaterfestival. Schaamte bood kunstenaars als Josse De

Pauw en Pat Van Hemelrijck (Radeis), Erik De Volder, Jan

Lauwers,... én Anne Teresa De Keersmaeker financiële en orga-

nisatorische steun. Het bestuur van de vereniging was groten-

deels in handen van de kunstenaars zelf: samen kochten zij in

Brussel een pand waarin zij repetitielokalen inrichtten en waarin

het gezamenlijke technische, administratieve en begeleidende

apparaat gevestigd was. Hoewel ze opereerden met ‘gescheiden

boekhoudingen’ bestond er tussen de kunstenaars een sterke eco-

nomische solidariteit: inkomsten uit de tournee van de ene kun-

stenaar werden tijdelijk gebruikt om de nog lopende productie

van een tweede te bekostigen. Tevens bouwde Schaamte, dat in

1988 in het ondertussen als productiehuis werkzame Kaaitheater

opging, aan een voor alle leden-kunstenaars toegankelijk net-

werk van internationale contacten.

Rosas zelf ontving in 1984, dus een jaar na de creatie van

Rosas danst Rosas, een eerste bescheiden subsidie van de

Vlaamse overheid van 1,5 miljoen Bfr. Afgezien van incidentele

reiskredieten was het tevens de eerste keer dat deze instantie geld

vrijmaakte voor het genre van de hedendaagse dans. Het zou

overigens nog tot 1993 duren vooraleer er in het kader van het

33 / kritisch theater lexicon - 9 - november 1997

Erts

Het in 1992 in een eerste versie getoonde Erts speelt in het oeu-

vre van Anne Teresa De Keersmaeker in zekere zin een analoge

rol als Elena’s Aria, waaraan we Susan Sontags uitspraak ver-

bonden over de mogelijke noodzaak van ‘het verbreken van de

dialoog met het publiek’. Erts is in het werk van De Keersmaeker

alweer een moeilijker te lezen voorstelling, wat mede de bepaald

ambigue receptie door publiek en kritiek verklaart. De productie

heeft een disparate, gefragmenteerde opbouw; de vorm is minder

eenvoudig dan die van bijvoorbeeld Achterland, de basisstruc-

tuur minder zichtbaar.

Het disparate karakater van Erts uit zich in de eerste plaats in

de indeling van de speelruimte: een open veld met twee zijtone-

len, een apart platform voor de muzikanten, en achteraan op de

scène een strook met een filmdoek. Soms blijft het middenveld

gewoon leeg en kijkt men naar filmbeelden met Nathalie Million

en Vincent Dunoyer. Zij spelen op het scherm scenes uit Williams’

A Streetcar named desire, maar komen verder zelf als danser niet

in de voorstelling voor. Williams’ theatertekst werd eerder al

gebruikt in Stella. We zien hier dus opnieuw hoe Anne Teresa De

Keersmaeker in haar werk heel vaak materiaal van de ene naar de

andere productie ‘meesleept’. Op aanzetten in een eerste project

wordt in een volgende choreografie verder gebouwd.

Muzikaal steunt Erts op zeer diverse bronnen. Het Arditti

String Quartet voert live de Grosse Füge van Beethoven, Fünf
Sätze für Streichkwartet van Anton Webern, en Quatuor 2 van

Alfred Schnittke uit. Daarnaast hoort het publiek I’m waiting for
my man van The Velvet Underground. Bij het herwerken van de

voorstelling voegde Anne Teresa De Keersmaker nog meer pop-

muziek toe: opnieuw van The Velvet Underground (Sunday mor-
ning en All tomorrow’s parties). Daarnaast kreeg ook muziek

van Luciano Berio een plaats in de nieuwe versie van Erts, m.n.

Sequenza V voor trombone en Sequenza III voor stem, live

gezongen door danseres Johanne Saunier.

In het bewegingsmateriaal van Erts treffen vooral het verder

werken op de spiraalvorm, het kruipen op handen en knieën

(door Marion Lévy), en het ‘huppelen’ met zijwaarts gestrekte

armen. De choreografie op Beethovens Grosse Füge is weerom

een sterk contrapuntisch geschreven stuk waarin mannelijke en

vrouwelijke vertolkers elk op hun manier de confrontatie met
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32 / kritisch theater lexicon - 9 - november 1997

overzicht van het werk



toiregezelschap uitgroeien, wat alleen mogelijk was met een uit-

gebreide groep van dansers. Ook verwoordde ze toen haar voor-

nemen om ‘meer en meer met live uitgevoerde muziek te werken’.

In retroperspectief kan men vaststellen dat beide wensen onder-

tussen werden verwerkelijkt. De sterk toegenomen financiële

middelen maakten het tijdens de jaren negentig mogelijk om, in

andere bezettingen dan de oorspronkelijke, eerder gemaakte of

recent gecreëerde producties opnieuw te brengen. Men kan zich

inderdaad de vraag stellen waarom kwalitatief valabele teksten

voortdurend in een repertoire hernomen worden en waarom dit

met choreografische creaties niet gebeurt. De ‘vluchtigheid’, de

‘niet-optekenbaarheid’ van dans speelt hierin zeker een bepalen-

de rol. Sinds het begin van de jaren negentig werd er door Anne

Teresa De Keersmaeker een bewust beleid gevoerd om het eigen

werk op het repertoire te nemen: onder meer Rosas danst Rosas
en Mikrokosmos begonnen zo aan een tweede carrière op inter-

nationale podia. Het belang van dit ‘geheugenwerk’ staat buiten

kijf, vooral voor nieuwe generaties van dansliefhebbers. Het in

1992 aangegane samenwerkingsverband met de Munt heeft dan

weer de door Anne Teresa De Keersmaeker verlangde live-

inbreng van muzikanten vergemakkelijkt.

Mozart/Concert Aria’s. Un moto di gioia

Dat de samenwerking met de Munt voor Rosas vooral op het

vlak van de interactie tussen muziek en dans nieuwe mogelijkhe-

den opende, mag blijken uit Mozart/Concert Aria’s - Un Moto di
Gioia. Deze erg ‘dansante’ voorstelling ging medio 1992 in pre-

mière tijdens het Festival van Avignon. Bij de creatie in het Palais

des Papes zat het muziekensemble van Philip Herreweghe ach-

teraan mee op de scène; bij latere voorstellingen werd gewerkt

met het gezelschap Anima Eterna van Jos Van Immerseel, en

moest in functie van de locatie soms naar andere opstellingen

worden uitgeweken. De drie zangeressen die de Mozart-aria’s

brengen, staan tussen de dansers en worden soms in de dans

betrokken. Ze dansen bijvoorbeeld een paar passen mee, dansers

wervelen rondom hen heen, enz. Op sommige aria’s wordt niet

gedanst of slechts een zeer eenvoudige beweging herhaald, zodat

de volle aandacht dan naar de muziek gaat.
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nieuwe podiumkunstendecreet een globale legislatieve regeling

kwam voor de ‘niet-ballet-dans’ (de subsidies voor het

Koninklijk Ballet van Vlaanderen worden elk jaar ad nominatum

op de Vlaamse begroting ingeschreven).

In 1985 en 1986 werd het ondertussen internationaal gerepu-

teerde Rosas 2 miljoen Bfr. toegekend, een bedrag dat in 1987

verdubbelde. In 1989 trok Anne Teresa De Keersmaeker aan de

alarmbel: de voor dat jaar voorziene subsidie van 5,1 miljoen Bfr.

zou ruim onvoldoende zijn. Geruchten deden de ronde dat De

Keersmaeker met haar gezelschap eventueel naar het buitenland

zou uitwijken. Hoe dit verder ook zij, het volgende jaar maakte

de subsidie voor Rosas een behoorlijke sprong. Het gezelschap

kon voortaan op 13 miljoen Bfr. rekenen, een bedrag dat in 1991

en 1992 ongewijzigd bleef. In 1993 volgde een lichte verhoging

tot 14 miljoen Bfr., in 1994 een meer substantiële aangroei tot

bijna 23 miljoen Bfr. Bij de jongste toepassing van het podium-

kunstendecreet in 1996 besliste de Vlaamse Minister van Cultuur

na advies van de Raad voor de Dans om Rosas als ‘topgezel-

schap’ vanaf 1997 met 40 miljoen te betoelagen, en dit voor de

in het decreet voorziene periode van vier jaar.

Uiteraard vormen subsidies niet de enige inkomstenbron van

Rosas. Op grond daarvan had Anne Teresa De Keersmaeker bij

voorbeeld nooit Ottone Ottone kunnen realiseren. De creatie van

deze voorstelling was enkel mogelijk dankzij de financiële

inbreng van binnen- en buitenlandse coproducenten, zoals het

Parijse Théâtre de la Ville, het Festival International van Aix-en

Provence, en... de Munt. Sinds Rosas zich met de laatste instelling

lieerde, kan het gezelschap ook rekenen op ‘interne’ financiering

vanwege het Belgische federale operahuis. Daarnaast bleef ook

tijdens de voorbije jaren het mechanisme van coproductie voor

een belangrijke geldstroom zorgen. De vaak hoog oplopende kos-

ten voor tournees worden dan weer mede gedekt door reissubsi-

dies van de Vlaamse overheid. Last but not least realiseert Rosas

ook een vergelijkenderwijs hoog percentage aan eigen inkomsten

via de uitkoopsommen voor producties en optredens. Het voor-

beeldige management van zakelijk leider Guy Gypens en alge-

meen directeur Kees Eijrond zit hier voor veel tussen.

Naar aanleiding van haar debuut tien jaar eerder in de

Brusselse ruimte De Markten stelde Anne Teresa De Keersmaeker

in 1990 tijdens een persontmoeting dat ze in de toekomst vroe-

gere producties wenste te hernemen. Rosas moest tot een reper-
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Sebastian Bach vormen het uitgangspunt voor de choreografie:

Toccata in e-moll, Fantasie en Fuga in a-moll, Französische Suite
V in G-dur, Sonata nach der Violinsonate in a-moll, d-moll, en

Nur komm’ der Heiden Heiland. Oorspronkelijk was de muziek

van Bach niet bedoeld om op te dansen. Zoals steeds in zijn

muziek reveleert Bach zich in de gebruikte partituren als een

geniaal mathematicus. De wiskundige structuren én Bachs ver-

wijzing naar de harmonie van de kosmische orde werken door in

de bewegingspatronen die Anne Teresa De Keersmaeker in deze

productie op de scène zet. Choreografisch zal deze mathemati-

sche lijn worden gecontinueerd in latere producties als Kinok en

Amor Constante mas alla de la muerte.
In het heelal van Toccata overheerst de harmonie nog de chaos.

Met zijn haast klassieke bewegingstaal – hier en daar gevoed

door houdingen en patronen ontleend aan de renaissancedans –

ademt dit werk een grote sereniteit en ingetogenheid uit. Maar

opnieuw worden het klassieke van deze choreografische archi-

tectuur, de continuïteit van de bewegingstaal en de emotionele

gelijkmatigheid, af en toe bewust doorbroken: een heup gaat

scheef staan, een knie knakt plots door, een lichaam ontsnapt aan

de controle. In deze choreografie is haast geen unisono meer aan-

wezig, en ook vloerbewegingen komen minder voor dan in vori-

ge producties. De contrapuntische structuur, die afwisselend snel-

le, vrolijke én rustige bewegingen kiest, krijgt hier geheel de

bovenhand. Opvallend zijn ook de ronde, klassiek ogende arm-

bewegingen, die we later in Kinok en Amor Constante terugvin-

den.

Net als in Mozart/Concert Aria’s is er in Toccata een autonoom

muzikaal moment dat de toeschouwer uitnodigt om enkel te luis-

teren. De voorstelling opent namelijk met de uitvoering van de

Toccata in e-moll door Jos Van Immerseel, wiens vooraan opge-

stelde vleugelpiano als het ware een wig in de dansvloer drijft (hij

heeft opnieuw de vorm van twee in elkaar gedraaide spiralen).

‘Toccare’ betekent in het Italiaans ‘aanraken’, maar ook ‘ontvan-

gen, ontroeren’; een toccata staat in de muziekgeschiedenis

bekend als ‘de meest vrije en vrijblijvende van alle muzikale vor-

men’. In de voorstelling Toccata koppelt Anne Teresa De

Keersmaeker effectief een groot gevoel voor vrijheid en openheid

aan een strakke geometrie in de choreografie. Die bezit echter een

zodanige complexiteit dat elk gevoel van strakheid geheel ver-

dwijnt.
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De vloer, opnieuw een ontwerp van Herman Sorgeloos, bestaat

uit een parketconstructie. Die heeft de vorm van een cirkel met

twee middenpunten, waardoor een soort van onregelmatige

ellips ontstaat. Ellips en spiraal zijn ook in de choreografische

structuur opnieuw de twee basisingrediënten. De vaak opduiken-

de klassieke patronen worden gedurig verstoord door dissonan-

te, asymmetrische elementen. Zo doorbreken grillige, dierachtige

bewegingen keer op keer de meer harmonieus ogende referenties

aan de ballettaal. Dit dissonante materiaal werd tijdens het werk-

proces onder meer gegenereerd via de methode van contactim-

provisatie.

Zoals Ottone Ottone is Mozart/Concert Aria’s in zijn aankle-

ding een zeer kleurrijk spektakel; Rudi Sabounghi, wiens naam

ook bij latere producties opduikt, stond in voor de kostumering.

Daarentegen verschillen beide voorstellingen hemelsbreed inzake

toon en basisstemming. Anne Teresa De Keersmaeker ensceneert

in Mozart/Concert Aria’s een veel optimistischer ‘verhaal’ over

jongens en meisjes, over mannen en vrouwen, over meiden en

knechten. De onhebbelijkheden van de liefde, het stoer doen van

de jongens of het opeisen van de aandacht door de meisjes, is dit

keer doorspekt met blijdschap en uitbundigheid. Mannen en

vrouwen dansen samen liefdesduetten, maar toch behoudt elke

sekse haar eigen wereld én bewegingsmateriaal. Alles welbe-

schouwd is Mozart/Concert Aria’s een lichte voorstelling met veel

humor, en waarin met intelligentie en ervaring naar de betrek-

kingen en misverstanden tussen man en vrouw wordt gekeken.

Toccata

In 1993 was Anne Teresa De Keersmaeker de centrale gaste van

het Holland Festival. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis

creëerde ze een kleinere voorstelling, eerst Bach/Creatie 1993,

later Toccata genoemd. Van dit werk bestaan ondertussen ver-

schillende versies, in wisselende combinaties gedanst door vijf

vertolkers. Eén van hen is telkens een man, de andere zijn van het

vrouwelijke geslacht.

Voor het eerst sinds Bartók/Aantekeningen danste Anne Teresa

De Keersmaeker terug mee: het bewegingsmateriaal ‘zoals het uit

het eigen lichaam komt’ wordt hier opnieuw versmolten met de

dansbijdragen van de vertolkers. Vijf composities van Johann

anne teresa de keersmaeker
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Het derde deel van de voorstelling Kinok is een herwerking van

de choreografie op Beethovens Grosse Füge, oorspronkelijk

geconcipieerd voor Erts. Negen dansers gaan in duo’s en trio’s

wisselende verhoudingen aan; ook in dit slotdeel krijgt de muziek

bij momenten alle vrijheid.

Amor Constante mas alla de la muerte

Met Amor Constante mas alla de la muerte (pro memorie: 1994)

hernieuwde Anne Teresa De Keersmaeker twaalf jaar na Rosas
danst Rosas haar samenwerking met componist Thierry De Mey.

Opnieuw werd simultaan en in onderlinge samenspraak aan dans

en muziek gewerkt. Het resultaat is een in alle opzichten meer-

lagige voorstelling. Vooral het gelijktijdig creëren van muziek en

dans nam tijdens het werkproces erg complexe en vaak vernieu-

wende vormen aan. Dansstructuren genereerden klankmateriaal,

en vice versa; of muziek en choreografie vertrokken beiden van

een extern gegeven, zoals de spiraalvorm, en ontwikkelden zo

eigen materiaal.

Amor Constante bestaat uit zeven delen; het zojuist besproken

Kinok is er daar één van. Daar Kinok als eerste werd gecreëerd,

fungeerde deze choreografie als een soort van ‘moeder-materiaal’

van waaruit de verdere bewegingstaal werd ontwikkeld. In die

bewegingstaal staat de spiraal centraal. Enerzijds wordt deze

vorm gereflecteerd in het belang van opwaartse en neerwaartse

bewegingen, anderzijds in de parcours welke op het speelvlak

worden uitgetekend en die binnenwaarts eindigen of zich naar

buiten toe openen. Naar een andere cruciale inspiratiebron van

deze voorstelling wordt in de titel verwezen, en wel het gelijkna-

mige gedicht van de Spaanse barokdichter Quevedo. De twee

mogelijke interpretaties van de spiraal – van buiten naar binnen,

en omgekeerd – kunnen ook verbonden worden met leven en

dood, met wat afsterft en wat voortleeft, en zo met ‘het worden’

zoals Quevedo dat beschrijft. De tekst van het gedicht was in de

voorstelling zelf onder meer aanwezig in de vorm van een versie

in gebarentaal.

In Amor Constante werkt elke danser met persoonlijk bewe-

gingsmateriaal en eigen trajecten. Ook de klankkleur van bepaal-

de muziekinstrumenten, zoals die van de hobo, wordt aan wel-

bepaalde dansers gekoppeld. Aldus ontstaan een soort van ab-
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Kinok

Zoals Mikrokosmos is ook het in 1994 in première gegane Kinok
een drieledige dansavond: drie choreografieën met een geschei-

den geschiedenis worden in een enkele voorstelling samenge-

bracht. In vergelijking met Mikrokosmos – of met het latere

Woud – verlenen ‘externe’ gegevens zoals het decor evenwel in

beduidend mindere mate een zekere eenheid aan deze dans-

avond. Het geheel wordt aaneengesmeed door de danstaal die

ondanks haar schijnbare diversiteit een nieuwe ontwikkelingsfa-

se in het choreografische oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker

markeert: de behoedzame toenadering tot het klassieke dansidi-

oom.

Rosa, het eerste deel, is een dansant duet op de Sonate voor

viool van Bela Bartók. Anne Teresa De Keersmaeker creëerde het

oorspronkelijk voor Fumiyo Ikeda en Nordine Benchorf, en wel

met het oog op de meermaals gelauwerde kortfilm Rosa. Peter

Greenaway realiseerde deze productie in 1992 in de gelagzaal

van de Gentse Opera. Opnieuw dus Bartók, en opnieuw een duo

tussen een man en een vrouw (zie ook Mikrokosmos, het ope-

ningsdeel van de gelijknamige productie uit 1987). In de sceni-

sche versie werd Rosa achtereenvolgens door verschillende casts

vertolkt. Met de eerder beschreven toename aan financiële mid-

delen groeide immers ook het aantal leden van Rosas, vooral

omwille van de nieuwe repertoirefunctie. Tijdens de voorbije

jaren wordt het Rosas-gezelschap dan ook voortdurend aange-

vuld én in samenstelling gewijzigd. Wel tekenen zich gedurende

enige tijd ‘vaste waarden’ af, zoals Cynthia Loemij, Samantha

van Wissen, Marion Lévy, Anne Mousselet, en later Sarah Ludi

en Marion Ballester.

Het tweede deel van Kinok heet zelf ook Kinok. Het gaat om een

voorstudie van een nieuwe choreografie, die later zal worden geïn-

tegreerd in de eind 1994 gecreëerde productie Amor Constante
mas alla de la muerte. De door danseres Marion Ballester aange-

zette bewegingssequens van Kinok kan zowat als de ‘oerzin’ of

basisfrase van Amor Constante worden beschouwd: een langza-

me, zijdelingse doorbuiging met klassiek gestrekte armen, uitge-

voerd op een thema gespeeld door de hobo. Elke individuele dan-

ser beschikt in Kinok over eigen bewegingsmateriaal, met aparte

muzikale kapstokken. Er vallen hier dan ook nog nauwelijks spo-

ren van unisono te bekennen.

anne teresa de keersmaeker
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Brothers getoond. Tijdens de projectie danst Marion Lévy als een

opgewonden klein meisje voor het doek, af en toe opkijkend naar

de film en zijn personages – wat het contrast tussen film en

muziek nog accentueert.

De voorstelling besluit met een groepschoreografie van Anne

Teresa De Keersmaeker op muziek van Verklärte Nacht, een nog

als laatromantisch te beschouwen partituur van Schönberg. Deze

compositie is gebaseerd op een gedicht van Richard Dehmel over

een vrouw die tijdens een maannacht, in het bos aan de man van

wie ze houdt, bekent dat ze zwanger is van een ander (waarop de

man haar vergiffenis schenkt). Anne Teresa De Keersmaeker

heeft dit romantische thema gestalte gegeven met zes paren,

waaruit bovendien twee vrouwen solistisch naar voren treden.

De romantiek van de muziek wordt afgezwakt door dissonante

elementen in het bewegingsmateriaal. Want hoewel het De

Keersmaekers meest ‘klassieke’ choreografie is, wordt de bijho-

rende sfeer ook voortdurende onderbroken door haar gekende

bruuske en onverwachte bewegingen, door de plotse spiralen en

versnellingen, of door de binnen deze context bepaald ongewoon

aandoende sprongen. Achter de choreografie voelt men het ver-

haal van het gedicht, maar door niet illustratief voor één enkel

paar te kiezen ontstaan er nauwelijks personages. Wel wordt het

abstracte karakter van de dans af en toe getemperd door realisti-

sche, concrete handelingen: het uittrekken van schoenen of van

een hemd, de man die de vrouw met zijn jasje bedekt,...

Woud
Three Movements to the Music of Berg, Schönberg & Wagner

De verschillende voorstellingen van Anne Teresa De Keersmaeker

rijgen zich aan elkaar als een keten: in 1996 werd de choreogra-

fie op Schönbergs Verklärte Nacht geïntegreerd in de avondvul-

lende voorstelling Woud. Alweer een drieluik dat echter wordt

vooraf gegaan door een korte film, Tippeke geheten. De

Keersmaeker blijft de raakvlakken tussen dans en andere discipli-

nes verder aftasten. De film werd gemaakt door Thierry De Mey,

en toont een vrouw – vertolkt door Anne Teresa De Keersmaeker

zelf – die in het bos tussen de bomen door danst en ondertussen

het kinderrijmpje Tippeke opzegt. Ter muzikale begeleiding com-

poneerde Thierry De Mey voor zijn eigen film een cellosolo.
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stracte, ja muzikale personages. De choreografie is volledig con-

trapuntisch opgebouwd, met een sterke invloed van ‘klassiek

materiaal’ maar – alweer – zonder overname van de symmetrie of

harmonie van het traditionele ballet.

Het muziekensemble Ictus dat sinds enige tijd in residentie ver-

blijft in de gebouwen van Rosas, brengt live de muziek van

Thierry De Mey. Op meerdere momenten wordt het effectief in

de choreografie geïntegreerd. Verschillende delen van de muziek

worden op verschillende delen van de scène uitgevoerd. Bijzon-

der markant in dit verband is het deel waarin de muzikanten zich

achteraan op de scène opstellen en onder aanvoering van danse-

res Marion Ballester een percussiestuk spelen. Het is slechts één,

scenisch opvallend voorbeeld van de intense wisselwerking die

dans en muziek in Amor Constante aangaan.

Erwartung/Verklärte Nacht/
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene

Eind 1995 presenteerde de Brusselse Muntschouwburg het drie-

luik Erwartung/Verklärte Nacht/Begleitmusik zu einer Lichtspiel-
szene. In deze voorstelling treedt Rosas sinds de residentie in de

Munt als het ware voor het eerst op in de functie van een ‘opera-

ballet’ dat voor divertimenti tijdens een avondje opera zorgt.

Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas vullen deze functie echter

op een zodanige wijze in dat ze een volstrekt nieuwe inhoud ver-

krijgt. Meer bepaald is de dans geen aan het opera-gebeuren

ondergeschikt deel, maar een volwaardige en bepalende partner

in de totale voorstelling, die het Munt-orkest onder dirigent

Antonio Pappano muzikaal begeleidt.

Wat in de eerste plaats van dit drieluik een eenheid maakt, is de

muziek van Arnold Schönberg. Daarnaast speelt ook het decor

van Gilles Aillaud – de weerkerende maan, het vrij realistische

bos – een verbindende rol. De voorstelling in toto stond onder de

dubbele leiding van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en

de Duitse regisseur Klaus Michael Grüber. Hij opent de avond

met een enscenering van het solozangstuk Erwartung, afwisse-

lend gebracht door Anja Silja en Janis Martin. Het tweede deel is

een soort van entr’acte: op Schönbergs Begleitmusik zu einer
Lichtspielszene wordt een fragment – meer bepaald de scène in

een scheepshut – uit de film A Night at the Opera van de Marx

anne teresa de keersmaeker

40 / kritisch theater lexicon - 9 - november 1997

overzicht van het werk



Solo for Vincent (Dunoyer)

In 1997 maakte Anne Teresa De Keersmaeker haar eerste chore-

ografie op vraag van een buitenstaander, zij het niet meteen een

totaal onbekend iemand. Solo for Vincent (Dunoyer) is immers

gecreëerd voor een danser die meerdere jaren aan Rosas was ver-

bonden, en met wie De Keersmaeker in onder meer Achterland
zeer ver is gegaan in de exploratie van het vertalen van ‘vrouwe-

lijke bewegingen’ naar een mannelijk lichaam. De choreografie

maakt deel uit van een drieluik. Naast Solo for Vincent omvat

Dunoyers solovoorstelling ook Dances with TV and Mic (geën-

sceneerd door regisseur Liz LeCompte van The Wooster Group)

en Carbon, gechoreografeerd door de bekende Amerikaanse dan-

ser-choreograaf Steve Paxton. In haar bijdrage onderzoekt Anne

Teresa De Keersmaeker welke methoden het mogelijk maken om

tussen een danser en een choreografe, een man en een vrouw, tot

een gezamelijke bewegingstaal te komen.

PARTS

We stelden het al vast in onze inleiding, en we kunnen het hier

enkel herhalen: het nog volop in ontwikkeling zijnde oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker laat geen definitieve conclusies toe.

Toch tekenden zich in de loop van onze synoptische presentatie

van haar werk onmiskenbaar enkele krachtlijnen af, haast tegen

elke auteursintentie in. We denken dan meer in het bijzonder aan

het onderzoeken van mogelijke dwarsverbindingen tussen uit-

eenlopende podiumgenres en kunstvormen; aan het thematisch

belang van ‘de seksuele differentie’ en, daarmee samenhangend,

van ‘het vrouwelijke’; aan het zoeken naar synthetische verhou-

dingen tussen dans en muziek, gebaseerd op een gedegen parti-

tuuranalyse; aan de geleidelijke maar desalniettemin duidelijke

verschuiving in de richting van een positief gestemde dialoog met

de danstraditie; en ten slotte aan ‘de emancipatie van de dan-

ser(es)’ door hem of haar een grote inbreng te geven in het werk-

proces en de aanmaak van bewegingsmateriaal.

Het was ook het dagelijks werken met vaak tot ‘louter uit-

voerders’ opgeleide dansers dat Anne Teresa De Keersmaeker

aanzette tot de oprichting van een nieuwe, anderssoortige dans-

school. De Performing Arts Research and Training Studios
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Als vanzelf vervloeit Tippeke in een choreografie, gesitueerd in

Gilles Aillauds bosscenografie uit Verklärte Nacht, waarin wordt

gedanst op de Lyrische Suite van Alban Berg. De bewegingstaal

exploreert op een veel duidelijkere wijze dan in vroegere produc-

ties het klassieke vocabularium. Eigen ‘expressieve’ accenten zor-

gen evenwel voor een aparte sfeer. Nu heeft Anne Teresa De

Keersmaeker zich in haar werk nooit bewust afgezet tegen het

klassieke ballet, noch tegen de danstaal van andere voorgangers.

Toch kan men stellen dat haar relatie met de danstraditie in haar

latere producties van een andere instelling getuigt. Het is de hou-

ding van een artieste die de fase van artistieke rijpheid heeft

bereikt, en daarom een persoonlijke verhouding met de geschie-

denis van de dans wil opbouwen.

Bergs Lyrische Suite wordt na enkele wijzigingen in het bosde-

cor gevolgd door de choreografie op Schönbergs Verklärte
Nacht. Woud eindigt met een korte dans op Im Treibhaus, een

van Wagners Wesendonck-liederen. Het is alsof Anne Teresa De

Keersmaeker in deze voorstelling ook op muzikaal vlak naar de

wortels van de modern-klassieke traditie wil terugkeren. Openen

met een compositie van De Mey en over Berg en Schönberg naar

Wagner: de muziekgeschiedenis wordt chronologisch omgekeerd

doorlopen.

In meer dan één opzicht draait Woud rond de relatie tussen

dans en muziek, in deze productie live uitgevoerd door het Duke

Quartet (voor Verklärte Nacht en Im Treibhaus uitgebreid tot

een sextet). De voorstelling bevestigt weerom dat het oeuvre van

Anne Teresa De Keersmaeker in het teken staat van het zoeken

naar een vruchtbare ‘wederzijdse besmetting’ van deze twee

kunstvormen, naar een poëtica die hen beide verenigt. Daarnaast

verlenen ook meer inhoudelijke overwegingen aan Woud een

omspannende dramaturgische eenheid. Zo motiveert het gegeven

van de (onmogelijke) passie tussen man en vrouw de composities

van Berg, Schönberg en Wagner. Ook de natuur – het bos in

Tippeke, de scenografie van het veranderende woud – is van het

begin tot aan het einde van de voorstelling prominent aanwezig.

Aan het slot van Woud worden trouwens opnieuw beelden uit de

film geprojecteerd. En ten slotte is er ook de dramaturgie als

zodanig: het kind Tippeke, alleen in het gefilmde woud waarmee

de voorstelling opent, is aan het einde – in Wagners Im Treibhaus
– een vrouw alleen in het woud.

anne teresa de keersmaeker
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WERK /  CHOREOGRAFIE

Achtereenvolgens vindt u, per seizoen gerangschikt: de titel van de pro-
ductie in cursief, de naam van de choreograaf, de componist, de dansers
(oorspronkelijke cast die het werk creëerde), de scenograaf, de première-
plaats, de premièredatum. Aanvullend worden ook enkele gegevens
i.v.m. film en video opgenomen.

Dans en podiumkunsten

1980-1981

Asch. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Serge Biran,

Christian Copin. Dans: Jean Luc Breuer, Anne Teresa De Keersmaeker.

Nieuwe Workshop Brussel. 21 oktober 1980.

1981-1982

Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. Choreografie: Anne

Teresa De Keersmaeker. Muziek: Steve Reich. Dans: Anne Teresa De

Keersmaeker, Michèle Anne De Mey. Beursschouwburg Brussel. 18

maart 1982.

1982-1983

Rosas danst Rosas. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker.

Muziek: Thierry De Mey - Peter Vermeersch. Dans: Adriana Borriello,

Anne Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda.

Kaaitheaterfestival, Théâtre de la Balsamine Brussel. 6 mei 1983.

1984-1985

Elena’s Aria. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Di

Capua, Bizet, Donizetti, Mozart. Dans: Anne Teresa De Keersmaeker,

Michèle Anne De Mey, Nadine Ganase, Roxane Huilmand, Fumiyo

Ikeda. Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel. 18 oktober 1984.

1985-1986

Bartók/Aantekeningen. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker.

Muziek: Béla Bartók. Dans: Anne Teresa De Keersmaeker, Nadine

Ganase, Roxane Huilmand, Fumiyo Ikeda, Johanne Saunier. Sceno-

grafie: Gisbert Jäkel. C.B.A.-theater Brussel. 16 mei 1986.

1986-1987

Verkommenens Ufer/Medeamaterial/Landschaft mit Argonauten (Heiner

Müller). Choreografie en regie: Anne Teresa De Keersmaeker. Dansers en
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(PARTS) gingen als initiatief na een periode van grondige voor-

bereiding en bezinning officieel van start in 1995. Deze driejari-

ge opleiding beoogt de vorming van multimediaal geschoolde,

kritisch en reflexief ingestelde performers. Op grond van wereld-

wijde audities worden elk jaar maximum dertig leerlingen toege-

laten. Dit internationale gezelschap van jonge mensen krijgt een

gefaseerd programma dat op meerdere punten aansluit bij enke-

le van de zonet genoemde krachtlijnen uit het werk van Anne

Teresa De Keersmaeker.

Een modale ‘werkdag’ begint in PARTS met een dansklas. De

leerlingen krijgen lessen in zowel klassiek ballet als moderne en

hedendaagse dansvormen. Er wordt daarbij gestreefd naar een

evenwicht tussen de diverse stromingen in de twintigste-eeuwse

dans. De dansdocenten waren – of zijn nog steeds – verbonden

aan gerenommeerde gezelschappen: ze werk(t)en bij Cunningham,

Trisha Brown, Forsythe, Bausch... Of bij Rosas: de PARTS-stu-

denten leren ook het Rosas-repertoire aan. De choreografische

vocabularia van Brown, Forsythe, Bausch en De Keersmaeker

vormen – naast de klassieke woordenschat – de pedagogische

ankerpunten in het dansonderricht. Het onderwijs blijft echter

niet beperkt tot ‘het leren dansen’. Elk jaar wordt een periode

aan een intensieve theaterworkshop gewijd en het muziekonder-

richt (zang, ritme, muziekanalyse...) is naast de danslessen zowat

de belangrijkste peiler van deze PARTS-school. Fernand Schirren,

ooit nog de leraar van de jonge Anne Teresa De Keersmaker aan

de Mudra-school, brengt de beginnende dansers ritme-leer bij.

Opvallend is ook het relatief grote aandeel van zogeheten theo-

retische vakken zoals filosofie, semiotiek en sociologie. Tevens

wordt de leerlingen zoiets als een historisch bewustzijn bijge-

bracht, onder meer via lessen theater- en dansgeschiedenis ener-

zijds, en middels meestal projectgericht onderwijs in de ontwik-

keling van film en beeldende kunsten anderzijds.

Met de oprichting van PARTS maakte Anne Teresa De

Keersmaeker bij wijze van spreken de cirkel rond. Tijdens de

jaren tachtig en negentig schreef zij met haar eigen werk dansge-

schiedenis; PARTS houdt de belofte op een creatieve toeëigening

van de basisprincipes van dat werk in door aankomende genera-

ties. Maar uiteraard misleidt het beeld van de cirkel: het oeuvre

van Anne Teresa De Keersmaeker zal in de toekomst in de eerste

plaats door haarzelf worden verdergezet en, we twijfelen er niet

aan, worden vernieuwd.

anne teresa de keersmaeker
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werk /  choreografie
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acteurs: Kitty Kortes Lynch, Johan Leysen, André Verbist. Scenografie:

Herman Sorgeloos. Springdance Festival Utrecht. 4 april 1987.

1987-1988

Mikrokosmos. Monument/ Selbstporträt mit Reich und Riley (und
Chopin ist auch dabei)/ Im zart fliessender Bewegung -Quatuor No.4.
Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Béla Bartók,

György Ligeti. Dans: Jean-Luc Ducourt, Johanne Saunier, Nadine

Ganase, Roxane Huilmand, Fumiyo Ikeda. Scenografie: Herman

Sorgeloos. Halles de Schaerbeek Brussel. 1 oktober 1987.

1988-1989

Ottone, Ottone. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek:

Claudio Monteverdi. Dans: Nicole Balm, Nordine Benchorf, Michèle

Anne De Mey, Pierre Droulers, Jean-Luc Ducourt, Natalia Espinet I

Valles, Nadine Ganase, Fumiyo Ikeda, John Jasperse, Kitty Kortes

Lynch, Nathalie Million, Oscar Dasi Perez, Vincente Saez, Johanne

Saunier, Wouter Steenbergen, Marc Willems. Scenografie: Herman

Sorgeloos. Halles de Schaerbeek, Brussel. 22 september 1988.

1989-1990

Stella. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: György

Ligeti. Dans: Fumiyo Ikeda, Marion Levy, Nathalie Million, Carlotta

Sagna, Johanne Saunier. Scenografie: Herman Sorgeloos. Toneelschuur,

Haarlem. 9 maart 1990

1990-1991

Achterland. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: György

Ligeti, Eugène Ysaÿe. Dans: Nordine Benchorf, Bruce Campbell, Vincent

Dunoyer, Fumiyo Ikeda, Marion Levy, Nathalie Million, Carlotta Sagna,

Johanne Saunier. Scenografie: Herman Sorgeloos, Anne Teresa De

Keersmaeker. De Muntschouwburg, Brussel. 27 november 1990.

1991-1992

Erts. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Ludwig van

Beethoven, Anton Webern, Alfred Schnittke, Luciano Berio, Velvet

Underground. Dans: Nordine Benchorf, Bruce Campbell, Vincent

Dunoyer, Thomas Hauert, Muriel Hérault, Oliver Koch, Marion Levy,

Cynthia Loemij, Nathalie Million, Anne Mousselet, Johanne Saunier,

Eduardo Torroja, Samantha Van Wissen. Scenografie: Herman

Sorgeloos. Halles de Schaerbeek, Brussel. 2 februari 1992. / Mozart/
Concert Arias, un moto di gioia. Choreografie: Anne Teresa De

Keersmaeker. Muziek: Wolfgang Amadeus Mozart. Dans: Nordine

Benchorf, Marc Bruce, Bruce Campbell, Vincent Dunoyer, Phillip Egli,

Joanne Fong, Thomas Hauert, Muriel Hérault, Marion Levy, Cynthia
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Loemij, Nathalie Million, Anne Mousselet, Johanne Saunier, Eduardo

Torroja, Samantha Van Wissen. Scenografie: Herman Sorgeloos. Palais

des Papes, Festival van Avignon. 30 juli 1992.

1992-1993

Toccata. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Johann

Sebastian Bach. Dans: Anne Teresa De Keersmaeker, Vincent Dunoyer,

Fumiyo Ikeda, Marion Levy, Johanne Saunier. Scenografie: Herman

Sorgeloos. Beurs van Berlage, Amsterdam. 27 juni 1993.

1993-1994

Kinok. Rosa/Kinok/Große Füge. Choreografie: Anne Teresa De

Keersmaeker. Muziek: Béla Bartók, Thierry De Mey, Ludwig van

Beethoven. Dans: Suman Hsu, Ossman Kassen Khelili, Marion Ballester,

Franck Chartier, Misha Downey, Philipp Egli, Thomas Hauert, Sarah

Ludi, Christian Spuck. Scenografie: Herman Sorgeloos. Lunatheater,

KunstenfestivaldesArts, Brussel.18 mei 1994.

1994-1995

Amor constante mas alla de la muerte. Choreografie: Anne Teresa De

Keersmaeker. Muziek: Thierry De Mey. Dans: Marion Ballester, Philipp

Egli, Misha Downey, Kosi Hidama, Suman Hsu, Osman Kassen Khelili,

Brice Leroux, Marion Levy, Cynthia Loemij, Mark Lorimer, Sarah Ludi,

Anne Mousselet, Johanne Saunier, Samantha Van Wissen. Scenografie:

Herman Sorgeloos. Koninklijk Circus, Brussel. 30 november 1994.

1995-1996

Erwartung/Verklärte Nacht/Begleitmusik zu einer Lichtspielszene.
Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Arnold Schönberg.

Dans: Marion Ballester, Misha Downey, Kosi Hidama, Suman Hsu,

Osman Kassen Khelili, Oliver Koch, Brice Leroux, Marion Levy, Cynthia

Loemij, Mark Lorimer, Sarah Ludi, Anne Mousselet, Johanne Saunier,

Samantha Van Wissen. Scenografie: Gilles Aillaud. De Muntschouw-

burg, Brussel. 4 november 1995.

1996-1997

Woud. Three movements to the music of Berg, Schönberg & Wagner.
Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Thierry De Mey,

Alban Berg, Arnold Schönberg, Richard Wagner. Dans: Marion Ballester,

Iris Bouche, Farooq Chaudhry, Kosi Hidama, Suman Hsu, Oliver Koch,

Sarah Ludi, Cynthia Loemij, Mark Lorimer, Samantha Van Wissen.

Scenografie: Gilles Aillaud, Anne Teresa De Keersmaeker. Teatro Central,

Sevilla, Spanje. 19 december 1996. / Solo voor Vincent. Choreografie:

Anne Teresa De Keersmaeker. Muziek: Heinz Holliger, Robert Schumann.

Dans: Vincent Dunoyer. Spring Dance Festival, Utrecht. 20 april 1997.
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FILM EN VIDEO

1989

Hoppla! Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Realisatie:

Wolfgang Kolb (16 mm. kleur).

1990

Ottone/Ottone (monoloog van Fumiyo Ikeda). Choreografie: Anne

Teresa De Keersmaeker. Realisatie: Walter Verdin, Anne Teresa De

Keersmaeker (betacam SP, b/w).

1991

Ottone/Ottone I & II. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker.

Realisatie: Walter Verdin, Anne Teresa De Keersmaeker (betacam SP,

kleur & b/w).

1992

Rosa. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker. Realisatie: Peter

Greenaway (35 mm. b/w).

1993

Mozart/Materiaal (documentaire). Realisatie: Ana Torfs en Jürgen Persijn

(betacam SP).

1994

Achterland. Choreografie en realisatie: Anne Teresa De Keersmaeker (35

mm. b/w).

1996

Tippeke. Choreografie en dans: Anne Teresa De Keersmaeker. Realisatie

en muziek: Thierry De Mey (super 16 mm. kleur).

1997

Rosas danst rosas. Choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker.

Realisatie: Thierry De Mey (35 mm.).
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