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Biografieën
Ohad Naharin (°1952, Israël) is geboren in
de kibboets in Israël. Hij start zijn danscarrière in 1974 bij de Batsheva Dance
Company. Na een jaar nodigt Martha
Graham hem uit om in New York bij haar
gezelschap de Graham Company te komen
werken en krijgt hij een beurs voor de
School of American Ballet. Na een jaar
bij Graham te hebben gewerkt zet hij zijn
opleiding voort aan de Juilliard School of
Music. Daarna danst hij in het gezelschap
van Maurice Béjart in Brussel.
Zijn choreografische debuut in 1980 wordt
door zowel de critici als het publiek lovend
ontvangen. In datzelfde jaar richt hij een
eigen groep op: de Ohad Naharin Dance
Company. Vanaf 1990 is Ohad Naharin
artistiek directeur van de Batsheva Dance
Company. Als gastchoreograaf werkt hij ook
voor Ballett Frankfurt, Cullberg Ballet, Ballet
de l’Opéra de Lyon, Bayerisches Staatsballett, Ballet Nacional d’Espana, Nederlands
Dans Theater, Ballet de Grand Théâtre de
Genève, Pittsburgh Ballet Theatre, Finnish
National Ballet, Sydney Dance Company en
vele andere.
Naharin heeft tijdens zijn carrière verschillende prijzen en onderscheidingen mogen
ontvangen, o.a. de Israel Prize for dance
in 2005, twee Bessie Awards – de ‘Oscars
van de hedendaagse dans’ (in 2002 voor
Naharin’s Virus en in 2003 voor Anaphaza).
In 1998 werd hij door de Franse regering
gehonoreerd als Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres.

De Batsheva Dance Company wordt in
1964 opgericht door barones Batsheva De
Rothschild en Martha Graham, die de eerste
artistiek directeur van het gezelschap was. In
het voetspoor van Graham volgen artistiek
directeuren en choreografen uit de hele
wereld om met Batsheva te werken: Kurt
Jooss, Anna Sokolow, Jerome Robbins en
vele anderen. In 1974 neemt de Batsheva
Dance Company afscheid van zijn grondlegger en het wordt een door de overheid
gesubsidieerd gezelschap. In 1990 wordt de
Israëlische danser en choreograaf Ohad Naharin artistiek directeur van het gezelschap.
Zijn komst bij Batsheva luidt een nieuw
tijdperk in. Naharin verzamelt om hem heen
een groep krachtige en vitale dansers met
een zeer individuele stijl en uitstraling en
voorziet het gezelschap van een gewaagde
artistieke kwaliteit die zich duidelijk onderscheidt. Sensueel, suggestief, meeslepend,
fysiek voortreffelijk, van nature muzikaal, gedurfd, eerlijk en ontroerend zijn enkele van
de aanduidingen waarmee Ohad Naharin en
zijn choreografieën worden omschreven.
De Batsheva Dance Company is tegenwoordig een ontmoetingsplaats voor kunstenaars
uit verschillende disciplines. Licht-, decor- en
kostuumontwerpers, componisten en filmmakers vinden hier een inspirerende plek
om samen te werken. Ohad Naharin heeft
bestaande barrières omvergeworpen en
de grenzen van de dans verlegd. Over de
hele wereld maken mensen elk jaar kennis
met het onmiskenbaar unieke en gewaagde
repertoire van de Batsheva Dance Company.
Een repertoire dat bestaat uit werken van
Ohad Naharin en van gastchoreografen als
William Forsythe, Jirí Kylián, Angelin Preljocaj, Paul Selwyn Norton, Edouard Lock en
Wim Vandekeybus.
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MAX
en pijn, eenzaamheid in een reis door de
menselijke geest.
Batsheva Dance Company was reeds eerder
in Brugge te zien. Tijdens het Corpus05festival presenteerde het gezelschap niet
onopgemerkt Naharin’s Virus in het
Concertgebouw. In deze krachtige voorstelling werkte de Israëlische choreograaf
Naharin samen met een Palestijnse componist. Het internationaal geroemde gezelschap is nu terug, en wel met twee nieuwe
producties: MAX en Mamootot (was te zien
op 06.11.09 in de Magdalenazaal).
Met zijn vorige voorstelling Three ging Ohad
Naharin terug naar de grondbeginselen
van dans: beweging, energie, tijd, ruimte.
Zonder al te veel theatrale extraatjes liet
hij zeventien fantastische dansers over het
toneel razen, als jonge kalveren die voor het
eerst de wei in mogen. Het werd een feest
van speelse bokkensprongen en woeste
uitbarstingen van energie, waarin toch structuur bleek te zitten. MAX – genoemd naar
Naharins componerende alter ego Maxim
Waratt – laat de andere kant van de medaille
zien. Nog altijd zijn de prestaties van de
dansers (dit keer tien) indrukwekkend, maar
hier gaat het vooral om de geest, om de
menselijke spiritualiteit en ervaringen. Maar
dan wel uitgedrukt in Naharins herkenbare,
rauwe poëzie, die altijd en hoe dan ook associaties oproept met de situatie in zijn geboorteland. In MAX is bijvoorbeeld sprake
van een scherpe verdeling tussen mannen
en vrouwen, van een soms pijnlijk perfect
unisono in de groepsbewegingen, waardoor wel frictie móet ontstaan tussen het
collectief en het individu. Het is een verfijnd
ensemblestuk, waarin de wortels van de beweging, tijd en ruimte worden onderzocht.
Met Naharins kenmerkende Gaga-techniek
is het bewegingsvocabulaire van de dansers
enorm verbreed en tonen zij in MAX geluk

Gaga-techniek
Ohad Naharin heeft voor zijn dansers een
eigen trainingsprogramma ontwikkeld: Gaga.
Anders dan de klassieke balletles die dansers
‘s ochtends volgen om hun lichaam op te
warmen, gaat deze methode niet uit van
een vaste stijl of techniek. Naharin vindt het
belangrijk dat een danser zijn eigen lichaam,
met al zijn mogelijkheden en beperkingen,
door en door leert kennen, zodat hij vanuit
die persoonlijke kennis verder kan komen.
Zoals een kind zich ontwikkelt: onbevangen,
nieuwsgierig en natuurlijk. Onderwerpen die
in dit programma aan bod komen, en die
dus ook iets vertellen over de manier waarop
Batshevadansers dansen zijn: efficiënt bewegen, de meerdere lagen en het karakter van
een beweging, het gebruik van explosieve
kracht, de link tussen plezier en inspanning,
snelheid, de helderheid van je bedoelingen,
uithoudingsvermogen, herkenning en uitbreiding van bewegingsgewoontes en manieren
om zwaktes in kracht om te zetten.
Ohad Naharin ontwikkelde zijn bewegingstaal als gevolg van een vrij ernstige rugblessure waar hij meer dan twintig jaar mee
kampte. Destijds werkte hij als choreograaf
en na zijn operaties moest hij zelf herstellen én zocht hij naar een nieuwe manier om
andere mensen de sleutel tot de bewegingen in zijn choreografieën te geven. Tijdens
deze zoektocht werd hij geconfronteerd
met zijn eigen beperkingen en een daaruit
voortvloeiende efficiënte manier om zichzelf
voor te bewegen. Hij zocht naar bewegingen die niet pijnlijk waren en stuitte zo op
ongebruikte spieren en ongebruikelijke
bewegingen. Daardoor ontdekte hij een tomeloze kracht in zijn eigen lichaam. Plezier,
pijn en inspanning lagen vlak naast elkaar.

Omdat hij zijn ontdekte bewegingen wilde
overbrengen aan zijn dansers, dwong hij
zichzelf tot nadere uitwerking en het creëren
van een danstaal en methode. Hij richtte
zich niet alleen op de professionele dansers,
maar ging nog een stap verder.
Zo’n twaalf jaar geleden gaf Ohad Naharin
een Gaga-les aan medewerkers van
Batsheva Dance Company die geen dansers
waren, maar graag willen dansen voor hun
plezier. Door te werken met mensen die
geen professionele dansers waren, ontwikkelde hij zijn danstaal verder. En wat
aanvankelijk als grap begon, is inmiddels
uitgegroeid tot een succes. Honderden
mensen die niet de ambitie hebben om
professioneel danser te worden volgens
wekelijks Gaga-lessen.

Batsheva de Rothschild
Barones Bethsabée (‘Batsheva’) de Rothschild,
geboren in 1914 in London en gestorven
in 1999 in Tel Aviv, was een filantrope, een
lid van de Rotschild bankiersfamilie, een
beschermvrouw en begunstiger voor de danswereld. Bethsabée was de achterkleindochter
van James Mayer Rothshild (1792-1868), en
het vierde en jongste kind van baron Édouard
Alphonse de Rothschild (1868-1649). Ze volgde haar opleiding in Parijs en na invasie van
Nazi-Duitsland in Frankrijk in 1940, vluchtte ze
met haar familie naar New York, waar ze haar
opleiding in de wetenschappen verderzette
aan de Columbia Univerity.
Tijdens WOII sloot ze zich vrijwillig aan bij
Forces Françaises Libres en streed mee in de
landing van Normandië. Ze deed dienst als
liaison tussen het Franse en het Amerikaanse
leger. Na de oorlog keerde ze terug naar
New York en schreef zich in voor een opleiding aan de Martha Graham Dance School.
In 1951 reisde ze voor het eerst naar Israël
en in 1962 besloot ze om zich daar definitief
te vestigen. In Israel betekende ze heel wat
in de danswereld, o.a. door het oprichten
van de Batsheva Dance Company, dat
later een belangrijk en invloedrijk cultureel
rolmodel werd. In het midden van de jaren
60 ontmoette ze de van oorsprong ZuidAfrikaanse danseres Jeannette Ordman
die in 1965 London verliet voor Israël. De
twee vrouwen bleven professionele partners
tot aan Rothschilds dood. Met Rothschilds
financiële achtergrond stichtten ze een dansschool en een aantal jaren later de Bat-Dor
Dance Company, met Ordman als artistiek
directeur. Naast al haar culturele activiteiten
riep ze in Israël ook twee stichtingen ter
bevordering van de wetenschap en technologie in het leven. In 1999 stierf Baroness
Bethsabée de Rothschild thuis te Tel Aviv, na
een lange en slopende ziekte.

Ohad Naharins MAX,
een traktaat over
de menselijke natuur
Een choreograaf droomt van een muzikant die choreografieën componeert. In
MAX werkt Ohad Naharin voor de eerste
keer samen met componist Maxim Waratt.
Waratt is een unieke musicus. Hij creëert
zijn composities achter tralies, hij loopt weg
van de vrijheid en naar strikte grenzen toe,
terwijl hij zelf geen limieten kent. Net omdat
hij onredelijke voorwaarden stelt, zijn zijn
stukken doorgaans vocaal. Niettemin zijn
zijn creaties copieus. Zijn muziek reflecteert
verschillende culturen en creëert een schijnbaar onmogelijke mix. Waratt ontstijgt het
ordinaire en laat de gangbare bepalingen
van identiteit achterwege. Ceremoniële en
culturele elementen clashen met elkaar terwijl revolutionair klinkende fluisteringen naritselen. Het gemeenschappelijke fundament
van elke menselijke taal wordt muziek. Deze
muziek klinkt als folklore die niet bij een
specifiek volk behoort. Dit is de privétaal die
hij deelt met de dansers op het podium.
Deze ambiguïteit kan ook Naharins bewegingstaal beschrijven: de bewegingen zijn
tegelijkertijd universeel en persoonlijk, ze
zijn afhankelijk van de context én staan op
zichzelf. De dansers onderzoeken de grenzen van het bewegen. Elke beweging bestaat op zichzelf en staat tegenover andere
bewegingen die die ene beweging steeds
opnieuw herdefiniëren. De definitie van elke
beweging verandert van lichaam tot lichaam,
van de ene tot de andere onderzoeker, van
de ene creatie tot de andere.
De Engelse filosoof David Hume was van
mening dat persoonlijke identiteit niet
bestond. In Treatise of Human Nature schrijft
hij over het mensendom: ‘Ze zijn niets dan

een bundel of verzameling van verschillende
percepties, die elkaar met een onvoorstelbare snelheid opvolgen, en die voortdurend
stromen en bewegen.’ Een eenvoudig en
standvastig principe waardoor men zichzelf
‘zichzelf’ kan noemen, bestaat niet. Wie zijn
wij zonder connecties en ontmoetingen? Al
wat we hebben is een voortdurend, ondefinieerbaar drijven.
En MAX? Wat is MAX? Wie is MAX? Zijn
connecties zijn varianten. Zijn identiteit is
wijds en flexibel. Telkens wanneer we hem
tegenhouden, vinden we iets anders. Vooraan is hij het Maximum, achteraan is hij Uitschot. Hij bestaat op harmonische wijze uit
contradicties en confrontaties. Hij is divers
en gevarieerd. Hij is een geheel.
Wat de kijkers in MAX zien, onthult hun
actuele situatie; de kijker is inherent vervat
in de daad van het kijken. Deze creatie is
uniek, een resultaat van een unieke ontmoeting tussen de choreograaf, de muzikant, de
dansers en het publiek. Gelijk welke nieuwe
factor zal een nieuwe MAX creëren.
En toch kunnen we MAX opmerken. MAX
is de stroom en de beweging. Het is een
onderzoeksterrein waar vocale en fysieke
sferen worden gelinkt in tijd en ruimte. Het
is een eindeloze stroming die je uitnodigt
om je te laten vangen door het moment, en
om een eigen creatie te verbeelden.
Eina Katan
voor Batsheva Dance Company
(vertaald door Mieke Dumon)
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02-13.12.09
december dance 09
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 www.decemberdance.be

za 28.11.09 / 20.00 / Concertzaal
Equi Voci / Charleroi/Danses,
Thierry De Mey, Brussels
Philharmonic
In Equi Voci begeleidt een triptiek van dansfilmprojecties de orkestmuziek van Ravel en Debussy. Ma Mère
L’Oye was voor Thierry De Mey de inspiratiebron voor
een film, die hij met zestig choreografen en dansers creëerde. Prélude à l’après-midi d’un faune is een verfilmde
choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas.
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