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TAKeHISA KoSUGI (1938, Japan)
studeerde in 1962 af als musicoloog
aan de Tokyo University of Arts. In de
jaren 1960 richtte hij the Group ongaku
op, de eerste Japanse groep voor vrije
improvisaties en events, en de Taj Mahal
Travalers, een electro-akoestische multimediaband. Kosugi vertrok in 1977 naar

roBerT rAUSCHeNBerG (1925, Texas)
is een Amerikaanse plastisch kunstenaar
die evolueerde van abstract expressionist naar popart-artiest en meer bepaald
assemblagekunstenaar. Hij is nog steeds
actief als schilder, beeldhouwer, fotograaf
en performer. In 1954 ontwierp hij zijn
eerste decor voor Merce Cunningham,
Minutiae. Tijdens de volgende tien jaar
was hij de ‘designer-in-residence’ voor
dienst compagnie. Hij ontwierp decors,
kostuums en objecten voor onder meer
Suite for Five (1956), Nocturnes (1956),
Antic Meet (1958), Summerspace (1958),
Aeon (1961), Story (1963) en Winterbranch
(1964). In 1977 werkten Cunningham,
Cage en rauschenberg opnieuw samen
voor Travelogue (1977). Het decor voor de
recentste productie XOVER is eveneens
van de hand van rauschenberg.
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Op de creativiteit van de intussen 89 jaar oude Cunnigham staat
geen rem. Tot een tiental jaar
geleden danste hij zelf regelmatig nog mee, maar beweging en
choreografie blijven hem boeien.
Sinds enkele decennia maakt hij
gebruik van een computerprogramma waarmee hij bewegingen
en composities ontwerpt. Gebruikte hij vroeger dobbelstenen om
danssequensen, composities en
het verloop van voorstellingen vast
te leggen, dan gebeurt dat nu met
de computer, die minder dan de
menselijke geest gebonden is aan
verwachtingen, narratieven en essenties. Cunningham blijft dus tot
de laatste snik een vernieuwer die
blijft provoceren door zijn radicale
keuze voor een esthetica waarin de
menselijke inbreng gereduceerd
is tot het minimum – ook al blijft
het dansende lichaam zijn centrale
werkmiddel. Tegelijk kijkt XOVER
terug naar het verleden: hij werkt
opnieuw met Robert Rauschenberg
als scenograaf en gebruikt twee
composities van John Cage, Fontana Mix en Aria (beide uit 1958),
die op een complexe manier over
elkaar heen gelegd worden als een
telkens nieuwe partituur, waarbij
de uitvoerder de belangrijkste
beslissingen zelf moet nemen.
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Cunningham is ook een pionier in
de dansfilm. Vanaf de jaren 1970
begon hij te experimenteren met
het filmen van zijn choreografieën,
in samenwerking met cineasten als
Charles Atlas en Elliot Kaplan. Hij
beschouwt de dansfilm als een zelfstandig medium dat hem helpt een
aantal choreografische principes
nog radicaler te realiseren, omdat
de eenheid van tijd en ruimte er
niet langer geldt. Film kan elk
gevoel van een vast centrum van
het lichaam, de choreografie of de
voorstelling ondermijnen, door het
spelen met beweeglijke kijkperspectieven, de mogelijkheden van
montage en van het experimenteren met verschillende projectiemogelijkheden. Niet zelden creëerde
Cunningham een choreografie voor
de camera, waarna hij ze bewerkte
voor het podium, en dat is ook het
geval met dit stuk. Cages ASLSP
(1985) staat onder andere voor ‘as
slowly and softly as possible’, en
is een solopianowerk waarbij de
pianist gevraagd wordt een deel
van de composite niet te spelen en
een ander deel te herhalen; dynamiek en tempo zijn evenmin vooraf
bepaald door de componist.

de Verenigde Staten om te componeren
en te musiceren voor de Merce Cunningham Dance Compagny. Sindsdien bleef
hij geassocieerd met deze compagnie.
Zijn multimediamuziek en soundinstallaties zijn de voorbije twee decennia
op verschillende internationale festivals
gepresenteerd in europa, de Verenigde
Staten en Japan.
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Suite for five is een vroeg werk van
Cunningham, waarin de principes van zijn esthetica al duidelijk
ontwikkeld zijn. Ze zijn echter zo
gemeengoed geworden dat de
radicaliteit en de schokwerking
ervan een halve eeuw geleden
nog moeilijk voor te stellen zijn.
Tegelijk toont het hoe consistent
Cunningham altijd geweest is: het
oude werk past nog quasi naadloos naast zijn recente producties.
De structuur van Suite for five
weerspiegelt het fluïde karakter
van Cunninghams visie op choreograferen: dit was aanvankelijk een
suite van vijf solo’s door Merce
zelf, die later getransformeerd zijn
tot vier solo’s en een duet. In 1999
herwerkte hij het stuk opnieuw
tot een solo, een duet, een trio en
een kwintet, die soms als geheel
worden getoond, soms apart.
De ‘identiteit’ van een stuk is dus
relatief. De suite Music for piano
(1952-1958) bestaat uit een serie
composities met onbepaalde duur,
waarbij de noten mee gedefinieerd
werden door de onregelmatigheden van het papier waarop hij
schreef.

MerCe CUNNINGHAM (1919, Washington) wordt wereldwijd beschouwd als
een van de meest vooraanstaande nog
levende choreografen. eerder in zijn
carrière was hij ook een van de belangrijkste Amerikaanse dansers. Vooraleer
zich tot de ‘modern dance’ te bekeren,
bestond zijn eerste danstraining uit
tap- en ballroomdans. Na vijf jaar als
solodanser in het gezelschap van Martha
Graham begon Merce zijn eigen carrière
als choreograaf. eerst met solo’s en vanaf
1953 met zijn eigen gezelschap, dat in
2003 zijn vijftigste verjaardag vierde. In
zijn vele werken voor dit gezelschap was
het opmerkelijk dat hij vaak samenwerkte
met beeldend kunstenaars en muzikanten, niet in het minste met John Cage,
zijn levenspartner sinds de jaren 1940 tot
aan diens dood in 1992. In de loop van
hun samenwerking stelden ze radicale
innovaties voor.

info & tickets

XOVER (2007)

Het rookvrije CONCE RT G E B OUW CAF E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Views on stage (2004)

coverfoto: Hans Wild / V.U. Katrien Van eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Suite for ﬁve (1956-1958)

IN DE KIJKER WO 16.04.08 / 20.00 / ZEITUNG (ROSAS CREATIE 2008) / ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Het onderzoek naar de relatie tussen muziek en dans is een constante bij Anne Teresa De Keersmaeker. In samenwerking
met Alain Franco zet de choreografe die lijn verder in een voorlopig naamloze nieuwe productie. Vijftien jaar na Toccata ligt
opnieuw muziek van Bach op de repetitietafel. Zijn werk wordt geconfronteerd met dat van onder andere Anton Webern. Alain
Franco begeleidt live op piano.
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Merce Cunningham (1919) en
John Cage (1912-1992) werkten en
leefden meer dan veertig jaar nauw
samen en hadden een bepalende
invloed op de ontwikkeling van de
dans en muziek in de twintigste
eeuw. Ze bevrijdden dans en muziek
van hun historische ballast, op zoek
naar wat dans en muziek op zichzelf
kunnen betekenen, hoe ze zich kunnen ontwikkelen los van conventies
en ballast.
Gedurende het grootste deel van de
twintigste eeuw vallen de ontwikkelingen binnen de dans voor een
belangrijk deel samen te vatten als
een ontvoogdingsstrijd. De moderne
en expressionistische dans van vóór
de Tweede Wereldoorlog wilde de
dans ontvoogden van het ballet met
zijn narratieve schema’s en academische vormentaal die extern aan
het danserslichaam wordt opgelegd.
Merce Cunningham, die in de jaren
1930 bij Martha Graham danste,
zorgde voor een tweede revolutie.
De moderne dans werd volgens hem
beperkt door zijn symbolisch kader,
waarin elke beweging een betekenis
had en dus altijd verwees naar iets
dat buiten zichzelf lag. Cunningham
wilde komaf maken met verhaal,
psychologie en politiek. Dans mocht
niet langer afhankelijk zijn van iets
anders dat de betekenis en daarmee
ook de waarde van de dans definieert. ‘Het gaat er niet om zich te tonen, maar iets te geven om te zien.’
Voor Cunningham is dans een
autonome taal die zijn eigen betekenis creëert. De danser blijft het
epicentrum van de choreografie,
maar Cunningham wil niet langer
een humanist zijn. Het lichaam heeft
zijn mogelijkheden en beperkingen,

maar er is niet één specifieke visie
op of ideaal van het lichaam. Het
lichaam is een machine die vanop
verschillende punten in beweging
gezet kan worden. De logica van de
beweging volgt niet de logica van
het lichaam, er is geen ‘natuurlijk’ of
‘essentieel’ patroon dat ten grondslag ligt aan de compositie en dat
de concrete tijd en ruimte van het
stuk overstijgt. Eender welk middel
kan in aanmerking komen om de
beweging te genereren, haar een
richting te geven en te koppelen aan
een nieuwe beweging. Compositie
is een middel om een probleem op
te lossen, hoe de ene beweging overgaat naar de andere. Niet alleen de
beweging heeft niet langer betekenis
buiten zichzelf, ook de compositie
wil enkel zichzelf tonen.
John Cage speelde een beslissende
invloed in de esthetica van Cunningham. Hij zag de eerste werken
van de choreograaf en duwde hem
een beslissende richting uit. Als
componist ontdeed Cage de muziek
van alle parameters die buiten het
eigen medium lagen, en doorbrak
daarmee alle verwachtingspatronen
over muziek, over kunst en de organisatie ervan. Muziek draait voor
hem niet om melodie en harmonie,
maar om klankkleur en ritme die
op een extreem gevarieerde manier
kunnen worden opgevat en behandeld. Componist en musicus blijven
de drijvende motor van de muziek,
maar de steeds vaker abstract klinkende en elektronisch gegenereerde
muziek wil niet langer iets vertellen
over de mens, behalve dan dat ze
zijn creatie is – vandaar dat de liveuitvoering de centrale praktijk van
de muziek blijft. Cage was ook zeer

sterk beïnvloed door het Zen-boeddhisme, waaruit hij de onthechting
ontleende, en de ontkenning van elk
soort centrale positie in de artistieke
creatie.
Cunningham en Cage bieden de toeschouwer een concrete ervaring van
kijken en luisteren aan: een ervaring
van vormen (beweging en tonen)
en van tijd. Alle andere categorieën
waarmee we onze esthetische ervaring structuur en betekenis geven,
worden geschrapt: in eerste instantie concrete referenties, maar ook
abstractere categorieën als oorzaak
en gevolg, climax en anticlimax, geschiedenis of verhaal, individualiteit
en psychologie. De toeschouwer is
vrij te proberen zijn ervaring volgens
die categorieën zin te geven, maar de
kunstenaars nemen daar geen enkele
verantwoordelijkheid voor, ze willen
die ervaring niet sturen. Zelfs indien
er een concreet beeld ten grondslag
zou liggen aan een element in de
compositie, gaat het er geenszins om
die referentie doorheen zijn artistieke
vertaling terug op te roepen.
Tegelijk is de kunst van Cunningham en Cage een kunst die zijn tijd
reflecteert. Het is moderne kunst die
autonoom wil zijn, maar evenzeer
een kunst van de moderniteit. Ze
leert omgaan met verandering,
onzekerheid en snelheid, met de tijdelijkheid en de relativiteit van regels
en rollen. Ze leert dat alles vanuit
een ander perspectief bekeken kan
worden, dat er geen transhistorische
waarheid bestaat die ten grondslag
ligt aan het hier en nu. Maar ze
zijn zeker niet geïnteresseerd in een
oppervlakkige en modieuze weergave van het hier en nu. Het werk
is radicaal maar tegelijk ook heel

klassiek in zijn formalisme en de helderheid, compactheid en logica van
zijn uitgangspunten. De generatie
choreografen na Cunningham, zoals
bijvoorbeeld Steve Paxton, Trisha
Brown en Yvonne Rainer, heeft zich
nog verder verwijderd van het gangbare idee over ‘dans’, in de richting
van improvisatie, performance en
het breken van de klassieke context
van de dansvoorstelling. Ook in de
muziek gingen de ontwikkelingen
in elektronica, instrumentatie en het
wezen van ‘het concert’ na Cage nog
verder.
Bij Cage en Cunningham zijn dans
en muziek, die beide de tijd als
ruggengraat hebben, onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Cunningham
heeft voor zijn choreografieën met
de belangrijkste componisten uit de
hedendaagse muziek samengewerkt,
en het gezelschap was daardoor ook
een toonaangevend centrum voor
de hedendaagse muziek: naast Cage
ook Morton Feldman, Pierre Boulez,
Gavin Bryars, maar ook jazzmuzikanten als Steve Lacey en popiconen
als Brian Eno, Radiohead of Sigur
Ros. Maar tezelfdertijd hebben
dans en muziek niets met elkaar te
maken. Ze delen dezelfde tijd en
ruimte, maar worden onafhankelijk
van elkaar ontwikkeld en grijpen op
geen enkel moment in het werkproces in elkaar, tenzij in enkele vroege
werken waarin ze een algemeen
ritmisch patroon delen. Zo kon dans
zich pas helemaal ontvoogden, door
niet langer de dienstmeid van de
muziek te zijn. Pas in de opvoering
en de perceptie van de toeschouwer
ontmoeten dans en muziek elkaar.
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Views on Stage was commissioned by the Benedicta
Arts Center at the College of
Saint Benedict, St. Joseph,
MN; Stanford Lively Arts
at Stanford University; and
Dance Umbrella. Views on
Stage was made possible, in
part, by the Howard Gilman
Foundation and The Andrew
W. Mellon Foundation, and
through public support from
the National Endowment
for the Arts, which believes
that a great nation deserves
great art.
XOVER is a co-commission
of barbicanbite08, London
and the Hopkins Center for
the Arts at Dartmouth College, Hanover, NH. XOVER
was made possible through
public support by the National Endowment for the
Arts, which believes a great
nation deserves great art.
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