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Fragment uit een van de schriften van Marc Vanrunxt: Tekening van Rudolf Laban ter illustratie van zijn ‘ruimteleer’.

foto’s: Raymond Mallentjer / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

CHAMP D’ACTION werd in 1988
opgericht door componist Serge
Verstockt en is een ensemble voor
hedendaagse muziek dat de creatie
van nieuwe muziek centraal stelt en
bestaand repertoire in een actuele
context plaatst. Champ d’Action
begeleidt het creatieproces van onderzoeksfase tot presentatie. Hierbij
ontwikkelt en integreert het ensem-

KUNST / WERK (K/W) produceert
voorstellingen, evenementen,
onderzoek en ontwikkeling in het
veld van de hedendaagse dans. Een
groep kunstenaars en theoretici uit
verschillende disciplines realiseren
hun projecten binnen het samenwerkingsverband K/W. Als autonome
cellen voeren ze elk een eigen
artistieke koers onder eigen naam.
Alexander Baervoets, Marc Vanrunxt
en Jean Luc Ducourt zijn choreografen. f,r,o,g,s OS is een conglomeraat
van kleine werkgroepen van kunstenaars uit diverse disciplines. Sarma
is een internationaal platform voor
dans- en performancekritiek. De
Paul Deschanel Movement Research
Group organiseert laboratoria rond
het proces van het creëren.

Tentoonstelling in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

in de kijker zo 06.05 / 11.00 / Concertgebouw / Openbaar Domein
Dans is een vaste waarde in het Openbaar Domein, en op zondag 6 mei hebben we voor u een mooi bruggetje geprogrammeerd tussen de twee laatste dansvoorstellingen van het seizoen. U kan namelijk doorlopend naar I ❤ BRUGGE van Marc
Vanrunxt gaan kijken: een compilatie van drie kortfilms rond de dansers Kitty Kortes Lynch, Marie De Corte en Salva Sanchis.

Het ConcertgebouwcafE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.

19.15 - Inleiding

www.concertgebouw.be

- 070 22 33 02

in&uit - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

ble technologie in een creatieve
omgeving. Champ d’Action koestert
langetermijnrelaties met componisten en uitvoerders en werkt multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
uit. Champ d’Action ontwikkelt workshopmodellen die jonge uitvoerders
en componisten confronteren met
nieuwe muziekvormen en speeltechnieken.

woensdag 2 mei 2007
CONCERTZAAL SCÈNE OP SCÈNE - 20.00

info & tickets

MARC VANRUNXT werkte eerder samen met Jan Fabre, als choreograaf
voor Theater zoals te verwachten en
te voorzien was (1982) en als danser
in Da un’altra faccia del tempo (1993)
en de solo The Pickwick Man (1997).
Hij trad ook al vaak op als danser
in films van beeldend kunstenaar
Anne-Mie Van Kerckhoven, met wie
hij in 2003 samen de film-installatie
Dieper creëerde. Met Last Pieces
(2003), Deutsche Angst (2005) en
Raum (2006) ging hij een samenwerking aan met het hedendaagse
muziekensemble Champ d’Action.
Sinds 2001 werkt hij ook nauw samen
met beeldend kunstenaar Koenraad
Dedobbeleer, die de scène aankleedt
met ruimtelijke ingrepen die een
abstracte relatie met de choreografie
aangaan.

Marc Vanrunxt
Champ d’Action
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Marc Vanrunxt / Champ d’Action / RAUM

RAUM
DANS

Over Marc Vanrunxt

conti-NU-um

Marc Vanrunxt, choreografie
Etienne Guilloteau, Eva Kamala
Rodenburg, Gabi Sund, dans
Koenraad Dedobbeleer,
Kristof Van Gestel, scenografie
Champ d’Action:
Arne Deforce, cello
Yutaka Oya, piano
Fedor Teunisse, percussie
Sabine Warnier, fluit
Stefan Alleweireldt, licht en techniek
Selectie uit de collecties van maison
martin margiela, kostuums
Inge Grognard, gezichten
Kunst/Werk en Champ d’Action,

productie
Kaaitheater, coproductie

Morton Feldman (1926-1987),

- Patterns in a Chromatic Field (1981)
- Crippled Symmetry (1983)

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap,
Kunstencentrum Vooruit, Hoger Instituut
voor Dans, Hogeschool Antwerpen

In RAUM duiken Marc Vanrunxt
en Champ d’Action andermaal
onder in de muzikale wereld van de
Amerikaanse componist Morton
Feldman. Na het kleinschalige en
intimistische Last pieces, een vederlicht duet voor een danseres en een
pianist, zoeken ze ditmaal Feldmans
monumentale zijde op. De combinatie van Patterns in a chromatic field
(voor piano en cello) en Crippled
symmetry (voor fluit, piano en glockenspiel), beide stukken uit 1981,
opent een muzikaal universum dat
meer dan drie uur de tijd neemt, als
een breed meanderende rivier vol
zandbanken en stroomversnellingen.
Choreografie en scenografie komen
voort uit een intens luisteren naar
de muziek, en zweren ermee samen
om te komen tot een ervaring die
dans en muziek samen op gelijke
voet aanwezig stelt, als dragers van
ruimte en tijd.
RAUM is een ervaring die schaamteloos tijd voor zichzelf neemt.
De tijd nemen, dat impliceert
ook ruimte creëren. De tijd wordt
een labyrint, een dwaalparcours
waardoor dansers, muzikanten
en publiek zich bewegen, tegelijk
samen en ieder op zich. Achter het
trage tempo en de afwezigheid van
dramatische climaxen herbergt deze
tijd een rijk palet aan dynamiek. De
dynamiek en schaal van de compositie brengen tijd en ruimte met
elkaar in verband. Ze smelten samen
tot een ‘gebeuren’, een activiteit
zonder welbepaald onderwerp - tijd
en ruimte an sich, tastbaar gemaakt
door verschil en transformatie.

Morton Feldman had een bijzondere
voorliefde voor Turkse tapijten, die
voortkomen uit de context van de
traditionele ambachten, maar die
merkwaardig veel overeenkomsten
vertonen met de minimale schilderkunst van Mark Rothko of Barnett
Newman. De sleutel tot hun compositie is het patroon, een basisstructuur die zonder al te veel logische of
rationele samenhang wordt herhaald
en getransformeerd, met een dens
veld van kleur, toon of beweging
als resultaat, dat er vanop afstand
monotoon of monochroom uitziet,
maar van naderbij beschouwd zijn
grillige en chaotische microwereld
prijsgeeft.
Spaarzaamheid en reductie zijn de
sleutels voor de Gestaltswitch tussen
de microscopische en de macroscopische blik. Feldman en Vanrunxt
plooien terug op het moment zelf:
de aanzet, de voltrekking en het
wegebben van de beweging; zijn
kleur, intensiteit en richting. Het
eerste deel van RAUM focust op de
helderheid en gestrengheid van deze
beweging: het vindt plaats op scène,
wordt uitgevoerd door drie dansers
(Etienne Guilloteau, Eva Kamala
Rodenburg en Gaby Sund) en twee
instrumenten (piano – Yutaka
Oya en cello – Arne Deforce). Het
verglijden van de tijd en de concentratie construeert het bouwwerk van
de herinnering, een spanningsveld
tussen chaos en monotonie.
Het tweede deel zet de toeschouwer midden in het weefwerk. Het
podium wordt leeg achtergelaten, de

spelers bewegen zich tussen het verstrooide publiek. De klank van de
fluit (Sabine Warnier), glockenspiel
(Fedor Teunisse) en piano (Yutaka
Oya) in Crippled symmetry is een
stuk ambiguer. Hier staan voortdurende verandering en transformatie
centraal, waarin de singuliere aanzet
van een noot of beweging opgaat
in een stroom van andere indrukken en echo’s. Herkomst en richting
tuimelen langzaam door elkaar heen,
tot er – opnieuw – vooral ervaring
overblijft: ‘change itself changes’
(Steven Roosen).
Steven De Belder

Marc Vanrunxt is al meer dan
twintig jaar actief als danser en
choreograaf. Zijn dansopleiding
stond voornamelijk in het teken van
de Centraal-Europese dans, maar hij
werd minstens even sterk beïnvloed
door de contestatie van de punk. Hij
debuteerde als choreograaf in 1981,
en maakte sindsdien meer dan 30
choreografieën.
Vanrunxt heeft zich nooit aan trends
geconformeerd, en bouwde ook
geen uitgebreid apparaat achter zich
uit. Zijn werk is hoogst individueel,
zelfs raadselachtig, zwevend tussen
mystiek en materialisme. Hij neemt
daardoor een unieke plek in het
dansveld in, die telkens weer ontdekt kan worden.
Vanrunxt poogt choreografie telkens
opnieuw te definiëren als een compositie van lichamelijkheid in beweging. Hij streeft naar het uitpuren
van die compositie, naar een dans
die uit de wereld en in het beeld
wil stappen, maar blijft zich altijd
scherp bewust van de materie die
de dans omgeeft en stuurt. Ernst,
beheersing en compositie kruisen
knipogen, chaos en citaten.
Doorheen Vanrunxts werk lopen
verschillende sporen die de afgelopen jaren helderder geworden
zijn. Vanrunxt is een auteur, met
een veranderende maar consistente
verzameling uitgangspunten. Experimenten met het vormen en vervormen van lijnen, beelden, associaties
en tegenstellingen lopen doorheen
voorstellingen als Some problems of
space perception (2001) of Most recent
(2002). Vanrunxt neemt regelmatig

thema’s en perspectieven mee naar
volgende voorstellingen, om een
web te creëren waarin hij zich als
bewegingstekenaar manifesteert,
die werkt met lijnen, vlakken en
kleuren.
Vanaf Most recent is Vanrunxt zijn
werkwijze sterk gaan uitpuren.
Hij ontdoet de choreografie van
alle franjes, en vertraagt de dans
vertraagde tot het net-niet stilvallen.
Alle betekenis wordt geconcentreerd
op de aanwezigheid van de danser
in ruimte en tijd, met de muziek als
gids. Het drie uur durende Raum
(2006) is de monumentale conclusie
van deze werkwijze. Meteen zet de
choreograaf de volgende stap, en
herintroduceert hij beweging en
betekenis in de solo’s Deutsche Angst
(2005) en Traum (2007).

