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nieuwZwart
Ultima Vez, Wim Vandekeybus,
Mauro Pawlowski
Concertzaal - 20.00
Inleiding (19.15) door Gloria Carlier en nagesprek met Wim Vandekeybus en Gloria Carlier

in het kader van Music in Mind, festival of imaginative music (vr 23.10 - zo 01.11.09)

Biografieën
Regisseur, choreograaf, acteur en fotograaf
Wim Vandekeybus, zoon van een dierenarts
reist vanaf 1985 de wereld rond als performer in Fabres voorstelling De macht der theaterlijke dwaasheden. Eind 1986 trekt Wim
Vandekeybus zich verschillende maanden
terug in Madrid met een groep jonge, onervaren dansers en richt zijn gezelschap Ultima
Vez (Spaans voor ‘De laatste keer’) op. In
1987 maakte hij zijn eerste dansvoorstelling
What the Body Does Not Remember. Goed
twintig jaar na dit debuutstuk heeft
Vandekeybus een twintigtal voorstellingen gecreëerd, en bijna evenveel film- en
videoproducties. In zijn dansvoorstellingen
werkt hij met beelden, niet met structuren.
Het gaat bij hem niet louter om beweging,
maar om de inhoud ervan en de noodzaak
erachter. Hij onderzoekt hoe we omgaan
met tijd en ruimte. Sinds de eerste productie
is muziek steeds een zeer belangrijk en inherent onderdeel geweest van zijn voorstellingen. Zo liet Vandekeybus muziek schrijven
door o.a. Peter Vermeersch, Thierry De Mey,
David Byrne, Marc Ribot, Eavesdropper en
David Eugene Edwards/Woven Hand en
Daan.
Mauro Pawlowski start zijn muzikale carrière
begin jaren 90 als een gast- en studiomuzikant voor Belgische bands waaronder Leopold 3, X-Legged Sally, Transformer 2, Kiss
My Jazz en Bedtime for Bonzo. In 1994 wint
hij Humo’s Rock Rally met de absurdistische
rockband Evil Superstars. Na twee albums
en enkele EP’s ontbindt hij de Evil Superstars in 1998. In 2001 treedt hij opnieuw op
de voorgrond, onder eigen naam ‘Mauro’.
Vanaf dan wordt hij een veelgevraagd en
graag gezien muzikant die zijn medewerking
verleent aan talloze zijprojecten en gastoptredens bij bevriende bands. Hij maakt
eveneens theatermuziek voor kindertheater,

componeert soundtracks, neemt een soloimprovisatiealbum op in raga-stijl, speelt
free-jazz … Met Mauro Pawlowski & The
Grooms maakt hij een uitstapje naar de
hardrock. Voor zijn veelzijdigheid wordt hij
in 2004 gehuldigd in de Vlaamse Cultuurprijzen, en ook bij de Zamu Music Awards
wordt hij meermaals verkozen tot beste
muzikant. Eind 2004 volgt Pawlowski Craig
Ward op als tweede gitarist bij dEUS.
Peter Verhelst is dichter, romanschrijver, toneelauteur, theatermaker en performer. Zijn
roman Tongkat (1999) werd bekroond met
o.a. de Gouden Uil en met de driejaarlijkse
Vlaamse Cultuurprijs Literatuur. Hij bewerkte
toneelklassiekers als Romeo en Julia voor
Ivo van Hove, Aars! voor Luc Perceval en
Richard III voor Johan Simons. Verder
schreef en vertaalde hij teksten voor de
Roovers en het Prometheus Ensemble, voor
het Toneelhuis en ZTHollandia. Hij werkte
samen met choreograaf Wim Vandekeybus
voor Blush (2002), Sonic Boom (2003) en
nieuwZwart (2009). Verhelst hanteert een
zeer zinnelijke, lichamelijke taal. Die verregaande tastbaarheid van de taal komt ook
bijzonder goed tot uiting in zijn theaterwerk,
waar acteurs zijn woorden haast letterlijk
belichamen. Woord en vlees worden één,
wat soms tot harmonie maar even vaak tot
destructie leidt.

regie, choreografie en scenografie Wim Vandekeybus
compositie Mauro Pawlowski
creatie en uitvoering Tanja Marín Friðjónsdóttir, Dawid Lorenc, Bénédicte Mottart,
Olivier Mathieu, Máté Mészáros, Ulrike Reinbott, Imre Vass, Kylie Walters
medecreator Gavin Webber
gitaar Mauro Pawlowski, Elko Blijweert
percussie Jeroen Stevens
tekst Peter Verhelst
artistieke assistentie en dramaturgie Greet Van Poeck
bewegingsassistentie Iñaki Azpillaga
stylisme Isabelle Lhoas
assistentie stylisme Frédérick Denis
doek Johan Daenen
lichtontwerp Alban Rouge, Wim Vandekeybus
geluidsontwerp Benjamin Dandoy
technisch directeur en toneelmeester Ralf Nonn
lichtregie Alban Rouge
geluidsregie Antoine Delagoutte
kostuumatelier Lieve Meeussen, Heidi Ehrhart
advies scenografie Ultima Vez ploeg, Johan Daenen, Isabelle Lhoas
beeld danstapijt Cirsium Canum @ Karl Blossfeld Archiv
Ann & Jürgen Wilde (Zülpich, 2009) - Druk Tubbax Digital Printing
algemeen technisch advies Francis Gahide
stagiairs Anna Tchernokondratenko, François Bodeux
vertaling tekst Peter Verhelst (Eng) Ina Rilke
met dank aan Thi-Mai Nguyen, Marcel Thumas, Antoinne Delagoutte,
Le manège.mons, KVS, Mercat de les Flors
een productie van Ultima Vez
in coproductie met KVS, Théâtre de la Ville Paris, Mercat de les Flors (Barcelona),
PACT Zollverein/Choreographisches Zentrum NRW (Essen),
Le manège.mons/Centre Dramatique (Bergen)
Ultima Vez wordt gesteund door de Vlaamse Regering & de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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in samenwerking met Cactus Muziekcentrum
en Cultuurcentrum Brugge

nieuwZwart
Enkele jaren geleden bracht Wim
Vandekeybus zijn tweede eigen voorstelling, Les porteuses de mauvaises nouvelles
(1989) terug op de planken. Terwijl alle
commentaren het bij de oercreatie hadden
over de energie en het risico van zijn werk,
viel het, ook al ging het om een andere
cast, pas anderhalf decennium later op hoe
precies de voorstelling gechoreografeerd
is. Ze is opgebouwd als een complex ritueel
dat op een niet-psychologische, soms haast
surrealistische manier vorm geeft aan de
wilde driften die mensen bezoeken. Les
porteuses … tekende het grondpatroon uit
voor Vandekeybus’ artistieke ontwikkeling.
In later werk voegde Vandekeybus aan die
rituele, uitzinnige dans vaak teksten toe. Hij
deed daarvoor vaak, in Scratching the inner
fields, Sonic Boom en Blush een beroep op
de auteur Peter Verhelst. Een voor zijn werk
ook juiste keuze, want ook Verhelst is er de
man niet naar om een afgelijnd verhaaltje
of welomschreven personages te ontwikkelen, maar evoceert in zijn teksten extreme
bewustzijnstoestanden die de schrijver als
het ware overvallen. Aan die mix voegde
de choreograaf, die ook een begenadigd
fotograaf en filmer is, vaak filmfragmenten
toe. Ten slotte deed Vandekeybus al vanaf
de beginjaren voor veel van zijn voorstellingen een beroep op (rock)muzikanten die
op dat ogenblik in de kijker liepen door hun
vernieuwende sound. Voor Les porteuses …
nodigde hij zo Maximalist!, de groep rond
Thierry De Mey en Peter Vermeersch, uit.
Later volgden bijvoorbeeld David Byrne,
David Eugene Edwards of, weer uit eigen
land, Daan. Die opeenstapeling van verschillende media, invloeden en bijdragen
leidde soms tot topzware constructies die
bezweken onder hun eigen gewicht. Het
constructieve raffinement van het vroegste

werk leed daar soms onder. In nieuwZwart
lijkt Vandekeybus echter weer helemaal aan
te knopen bij de directe zeggingskracht van
zijn vroegste werk. Dat zoiets toch een heel
ander resultaat oplevert dan Les
porteuses … is het gevolg van een simpel
feit: Vandekeybus heeft een bijzonder goed
oog voor de kwaliteiten en eigenaardigheden van zijn performers, en zet die ook
steeds voluit in. Met een vernieuwde cast
van meestal vrij jonge dansers geeft dat een
nieuwe, soms onthutsende verbeelding van
een oud verhaal. Tomeloze (bewegings)drift
voert inderdaad weer de boventoon in dit
werk.
De voorstelling begint nochtans in sourdine.
Het podium is in het halfduister gehuld. Je
ontwaart ternauwernood een gaas dat het
voortoneel van het toneel afscheidt. Daar
staat een man te kijken naar de wezens die
zich achter het gaas ophouden. De meesten
liggen neer. Eentje zet een paar stappen
over een vloer die bezaaid is met goudfolie.
Anderen volgen met veel aarzelingen en
stiltes.
Langzaam komt de man vooraan in een
helderder licht te staan. Als je het niet meer
verwacht, zie je plots een flits over het podium scheren en hoor je een enorme dreun,
als een inslaande bliksem. Op dat ogenblik
begint de man – Gavin Webber – woorden
uit te brengen als in een ijlkoorts (n.v.d.r. de
voorstelling in Brugge wordt gespeeld door
Kylie Walters). De tekst van Peter Verhelst
evoceert het begin van Dantes Divina Commedia. Vreemde, doemrijke beelden over
bergen en bossen, die eindigen met de stellige woorden ‘Ik ben de bliksemflits.’
Op dat ogenblik valt het gaasdoek weg
tussen de verteller en het podium. Je kijkt
binnen in een primitieve wereld van naakte

mensen die stuiptrekkend, trillend en lillend
over de vloer rollen waar her en der ronde
cirkels, als kraters, in afgetekend zijn met wit
stof. Het lijkt wel alsof de bliksem een groep
halfdoden tot leven wekte. Misschien is het
daarom dat reddingsdekens in metaalfolie
het belangrijkste materiaal van de scenografie zijn? Of zijn die wezens daar op het podium de verborgen gedachten, droombeelden en verlangens die de schrijver-verteller
met zijn woorden tot leven wekt?
Veel tijd om daarover te dubben krijg je
niet, want daar verschijnen drie mannen met
schijnwerpers die het gebroed op de grond
uitlichten. Hier en daar halen ze een koppel
uit elkaar. Dan volgt een van die surreële
beelden waar Vandekeybus het patent op
heeft. Ze kletsen zacht op de lichamen,
als dokters die een patiënt onderzoeken,
maar allengs worden de lijven zo primitieve
percussie-instrumenten. Niet zoveel later zie
je deze mannen terug op een hangend plateau opduiken, voor een grillig donkergrijs
achterdoek van Johan Daenen. De doktersonderzoekers worden muzikanten – dEUSgitarist Mauro Pawlowski, Elko Blijweert en
Jeroen Stevens – die live het pandemonium
op de vloer begeleiden. Daar hebben de
performers ondertussen een ‘gewoon’
plunje aangetrokken, al zullen ze op het
einde naar hun oorspronkelijke natuurstaat
terugkeren.
In hoog tempo worden vanaf nu de wildste
acties op de kijker afgevuurd. Dansers die
versmelten tot wankele sculpturen, met volle
geweld tegen metalen platen aandreunen of
tussendoor een hiphopact vertonen. Soms
ontaardt dat in een ware nachtmerrie. Een
vrouw ontbloot haar borst en trekt een man
bij de haren ertegen om hem te laten drinken. Op het einde steekt een andere vrouw,
onder dreigend gedreun van een basgitaar,

het hoofd in een lichtkegel. Ze trekt zich
gillend en jankend terug, maar toch doet ze
het steeds weer, tot een man haar aflost en
met twee stokken op de grond trommelt.
Stof dwarrelt op en laat een van de kraters
ontstaan die zich op de dansvloer aftekenen.
Die oerbeelden blijven onstuitbaar komen.
De ene beweging lokt de andere uit, als een
lopend vuurtje dat van danser naar danser
springt en soms, onverwacht, een verborgen springlading to ontploffing brengt. Een
logische, sluitende verklaring ervoor komt
niet, wel zijn er merkwaardige echo’s tussen
de beelden en de teksten van Verhelst. Ook
daar brengt het ene woord het andere voort
in een rusteloze stroom van associaties.
Waar komt al die energie vandaan? De tekst
suggereert dat het gaat om een baldadige
drang om te herbeginnen, om zichzelf binnenstebuiten te keren, om alles overboord
te gooien.
De furie die over het podium raast, zou
echter nooit zo beklijven zonder de muzikale
inbreng van Mauro Pawlowski. Met gitaren
en drums schiep hij een uitzonderlijk muziekstuk. Hoewel de gitaren vaak scheuren en de
drums hard roffelen, eist de muziek nooit de
aandacht enkel voor zichzelf op. Ze ondersteunt als een steeds doorgaande beweging
accuraat de dans. Of een danseres nu een
vervaarlijke ruggelingse sprong maakt, of
een andere danser nu stuiptrekkend en
geblinddoekt rondstuitert, telkens lijkt
het alsof de muziek de beweging nog net
iets vergroot, de spanning nog wat verder
opdrijft. Zo tilt de muziek nieuwZwart ver
boven de middelmaat uit.
Pieter T’Jonck
Deze tekst verscheen in een uitgebreider
artikel in Staalkaart # 1, editie sept-okt 2009.

Mauro: ‘Ik moest schroom
overwinnen’
Mauro Pawlowski deelt in nieuwZwart het
podium met zeven dansers van Wim Vandekeybus. Hoe is het zover kunnen komen?
Hebt u iets met dans?
M.P.: Ik heb iets met goede dingen. Wim en
ik kennen elkaar al langer, maar het heeft
tot Nieuwzwart geduurd voor we gingen
samenwerken. De tijd was blijkbaar rijp.
Hoe verliep die samenwerking?
M.P.: Het was een vlot maar zeer intens
werkproces. De band was van bij het prille
begin bij de creatie betrokken. Terwijl de
dans ontstond, componeerden wij de muziek.
Muziek componeren voor thema’s als ‘de
tijdloze ziel’ lijkt niet eenvoudig.
M.P.: Ik ken het werk van Ultima Vez, dus ik
wist wat er verwacht werd. Wim en ik hebben niet bijster veel gepraat. Hij vertelde
me dat er weinig geacteerd zou worden en
that’s it. We baseerden ons met de band
vooral op de sfeer en op de choreografie.
Hoe beïnvloeden de dansers en de muzikanten elkaar op de scène?
M.P.: Omdat het live muziek is, kunnen we
inspelen op de bewegingen. Soms tillen wij
de dynamiek op, soms de dansers, maar
vaak is het onduidelijk wie voor de verandering zorgt.
Die ingrepen zijn best hevig …
M.P.: We spelen harde rock, dat klopt. Maar
er klinken ook andere invloeden door, zoals
folk, en in elke voorstelling wordt er geïmproviseerd.

In ‘Nieuwzwart’ zijn jullie meer dan een
liveband?
M.P.: Wim gaf ons een rol, dat was even
slikken. We moeten met lampen ‘zoeken
naar leven’, op het donkere podium. Op het
einde krijg ik zelfs een paar lijnen tekst. Dat
veroorzaakte lichte paniek: ik ben een muzikant, dus mijn lichaam is geen instrument
zoals dat wel het geval is bij een danser.
Het was plezant, maar ik moest schroom
overwinnen.
Hoe ervaart u de voorstelling?
M.P.: nieuwZwart voelt aan als de film 2001:
A Space Odyssey. Met onze werkpakken op
ons zwevende platform lijken we ruimtereizigers. Verder zie je op het podium veel
en hard contact en evenveel zweet, wat de
voorstelling zeer menselijk maakt. nieuwZwart bekijk je best zonder enige voorkennis: zodra je opgesloten zit in de zaal, is het
aan de toeschouwer om de indrukken te
absorberen.
(uit De Standaard, zaterdag 01 augustus
2009, auteur: Sarah Vankersschaever)
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za 07.11.09 / 20.00 / Concertzaal
MAX / Batsheva Dance Company
Ohad Naharin
In MAX dansen tien dansers op een originele compositie
van Maxim Waratt, een pseudoniem van Ohad Naharin
zelf, artistiek leider van de Israëlische Batsheva Dance
Company. MAX snijdt elementaire menselijke thema’s
aan: eenzaamheid, geluk, het individuele leed, maar ook
de essentie van collectiviteit.

december dance 09 02-13.12.2009
December Dance, een intense samenwerking tussen het
Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge, is aan zijn
derde editie toe. Onder curatorschap van Anne Teresa
De Keersmaeker zet het internationale festival dans in
al zijn vormen in de schijnwerpers met een gevarieerde
en brede mix aan stijlen en genres. Zij brengt eigen
werk en nodigt ook andere artiesten en producties uit.
Het festival presenteert een rijk gevuld programma met
voorstellingen, gesprekken, workshops, films …
info, tickets & abo
www.decemberdance.be
+32 70 22 33 02 / +32 50 44 30 60

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

