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19.15 Inleiding door Katie Verstockt

Biografieën
De Amerikaanse postmoderne choreografe
en danser Trisha Brown (1936) vormde
samen met o.a. Twyla Tharp en Lucinda
Childs in de zestiger jaren in de Verenigde
Staten de pioniersclub van de postmoderne
dans. Bij Trisha Brown ligt het meest intense
drama in de spaarzame, strakke regie en
choreografie. Haar vroegste balletten waren
experimenteel en vaak gesitueerd op platte
daken of op andere plekken van gebouwen.
In 1970 richtte Brown haar eigen dansgezelschap op: Trisha Brown Dance Company.
Haar experimentele choreografieën doorliepen verschillende fasen. Zo werkte ze in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
nauw samen met plastische kunstenaars
en musici als Donald Judd en Robert
Rauschenberg, Laurie Anderson en John
Cage en begon ze halverwege de jaren
negentig aan een muziekcyclus. Inmiddels
heeft zij zich ontwikkeld tot operaregisseur. Brown is Commandeur in de Franse
Ordre des Arts et des Lettres en ontving
verschillende prijzen voor haar werk. Haar
tekeningen zijn op verschillende internationale tentoonstelling gepresenteerd, o.a.
tijdens Documenta 12 in Kassel. Momenteel
werkt ze in opdracht van het Festival Aixen-Provence, aan een opera op muziek van
Jean-Philippe Rameau.

Robert Rauschenberg (1925-2008) groeide
op in een streng christelijke familie en kwam
als achttienjarige in contact met kunst. Van
1942 tot 1945 diende hij bij de Amerikaanse
marine, waar hij zich bewust werd van zijn
tekencapaciteiten. Hij studeerde in 1947
in Parijs aan de Académie Julian, en van
1948 tot 1950 in North Carolina aan het
Black Montain College waar hij les kreeg
van de uitgeweken Bauhaus-leraar Josef
Albers. Vanaf 1949 volgde hij de lessen aan
de befaamde Art Students League of New
York, waar hij in 1952 afstudeerde. Uit pure
onvrede met de individualistische trekjes
van het expressionisme, dat hij om andere
redenen wel apprecieerde, ontwikkelde
Rauschenberg een op de realiteit gerichte
kunst, die gebaseerd was op de stelling
dat kijker en kunstenaar gelijkwaardig zijn,
dit wil zeggen dat de eerste actief aan het
creatieve gebeuren diende deel te nemen.
Hij evolueerde van abstract expressionist
naar pop-art-artiest en meer bepaald assemblagekunstenaar. Hij stond bekend als
schilder, beeldhouwer, fotograaf, performer
en choreograaf. Robert Rauschenberg werd
geïnspireerd door Andy Warhol (met zijn
zeefdrukken), John Cage (met zijn filosofie)
en Jasper Johns (vanwege zijn objecten en
symbolen).

Trisha Brown Dance Company

YOU CAN SEE US (1995)

artistieke leiding, choreografie: Trisha Brown

choreografie: Trisha Brown

executive director: Barbara Dufty

dans: Dai Jian, Leah Morrison

assistentie choreografie: Carolyn Lucas

muziek-, kostuum- en visueel ontwerp:

repetitieleiding: Irène Hultman

Robert Rauschenberg

special projects: Diane Madden

lichtontwerp: Spencer Brown,

production manager: John Torres

Robert Rauschenberg

videotechniek: Jeremy Olson
company manager: Carrie Brown

— Technische pauze —

international representation: Thérèse Barbanel,
Colette de Turville - Les Artscéniques

GLACIAL DECOY (1979)

met de steun van Mid Atlantic Arts Foundation

choreografie: Trisha Brown

through USArtists International in partnership

dans: Leah Morrison, Melinda Myers,

with the National Endowment for the Arts and

Tamara Riewe, Laurel Tentindo

the Andrew W. Mellon Foundation.

klank: omgeving
kostuum- en visueel ontwerp:
Robert Rauschenberg
lichtontwerp: Beverly Emmons
— Pauze —
L’AMOUR AU THÉÂTRE (2009)
choreografie: Trisha Brown
dans: Dai Jian, Elena Demyanenko,
Hyun-Jin Jung, Leah Morrison, Tamara Riewe,
Todd Lawrence Stone, Nicholas Strafaccia,
Laurel Tentindo
muziek: Jean-Philippe Rameau, fragmenten uit
Hippolyte et Aricie, opname voor Erato door
William Christie & Les Arts Florissants
decorontwerp: Trisha Brown
kostuumontwerp: Elizabeth Cannon
lichtontwerp: Jennifer Tipton
coproductie: Théâtre National de Chaillot,
deSingel
met steun van the National Endowment for the
Arts en New York City Department of Cultural
Affairs

dans

Lecture-Performance door Trisha Brown Dance
Company op zondag 06.12.2009 van 11 tot 12 uur
Met dank aan deSingel voor de teksten in dit programmaboekje

Het oeuvre van Trisha Brown
‘Ik heb nooit gesproken over mijn persoonlijke ervaringen: ik heb geprobeerd het menselijke lichaam tot leven te brengen.’
Aan het woord is Trisha Brown, archeologe
van de dans, choreografe van de gewichtloosheid. De geschiedenis van de Amerikaanse
choreografe begint in feite bij haar ontmoeting met Ann Halprin in 1960 in Californië.
Voor de improvisatie-ateliers die zij daar
volgde, vormden eenvoudige, radicaal gereduceerde dagelijkse taken het uitgangspunt.
De bewegingsoefeningen hadden ten doel
de dansers hun aangeleerde neiging tot zelfprojectie te ontnemen. Op dat moment had
Brown de traditionele dans al vaarwel gezegd.
Er had zich in de wereld van de dans eerder
een revolutie voorgedaan met Martha
Graham, de grondlegster van de Amerikaanse moderne dans. Haar bewegingstaal
en danstechnieken druisten in tegen de
conventies van het klassieke ballet. Maar
wat zij nooit in vraag gesteld had, was de
dans als dramatisch gebeuren. Bij haar stond
de dans steeds in functie van een bepaalde
maatschappelijk of psychologisch relevante
vertelling.
In 1961 trok Trisha Brown naar New York. Zij
kwam terecht in een kleine gemeenschap
van kunstenaars die met improvisatie bezig
waren, en met concepten van toeval en
onbepaaldheid experimenteerden. Samen
met Steve Paxton, Lucinda Childs, Yvonne
Rainer en David Gordon stichtte ze het
Judson Dance Theater, naar de gelijknamige
kerk waar zij een onderdak voor hun experimenten vonden. Onafgebroken verkende
en analyseerde Trisha Brown in die tijd de
natuurlijke bewegingen van het lichaam. In
dit onderzoek moest het lichaam in eenheid
met de geest zijn. ‘Dikwijls is het lichaam als
een kind dat niets vreest en de geest als een

moeder die verbiedt’, dixit Trisha Brown.
De kunstenaars van de Judson Church en
later die van de anarchistische Grand Union
Studio wilden niets te maken hebben met
een commercieel circuit. Zij werkten binnen een gesloten kring van intellectuelen
en artiesten. Ook de locaties waren ongewoon: Trisha Brown maakte ‘Roof Pieces’ op
de daken van Manhattan, liet haar dansers
horizontaal aan een touw vastgebonden naar
beneden komen, of liet ze drijven op een vlot
in Central Park. Deze ruimtelijke experimenten waren studies over gewicht, massa
en zwaartekracht, waarbij de natuur en het
toeval beslisten over de bewegingspatronen.
Vanaf 1979 wendde Trisha Brown zich tot het
klassieke podium, om redenen van overleven
maar ook uit artistieke noodzaak. Deze wending ging gepaard met dezelfde alertheid
en honger naar vrijheid als ten tijde van haar
sitegebonden werk. Decorelementen werden
voor het eerst geïntroduceerd, bijvoorbeeld
in de vorm van zwart-witfoto’s. Het beeld van
de dans en de blik van de toeschouwer werden bewust verstoord, een aspect dat later
nog vaak zou terugkeren. Vertolkers zetten
hun dans voort in de coulissen. Gelaagde en
gefragmenteerde bewegingen dwongen de
toeschouwer om op een andere manier naar
dans te kijken. De simultaneïteit van beelden
en bewegingen, waartussen oorspronkelijk
slechts een toevallige relatie bestond, wekte
op den duur een interactie op zodat men
naar het einde één geheel zag. Het is vanaf
dan dat Trisha Brown een beroep deed op
bevriende plastische kunstenaars, die steeds
haar werk gevolgd hadden. Zij vroeg hen
niet om een illustratie of een versiering, nog
minder om een totaalwerk af te leveren. Zij
nodigde hen integendeel uit haar te volgen
in de desarticulatie van de ruimte.
Zo creëerde Robert Rauschenberg het
decor voor onder meer Set and Reset

(1983). In deze voorstelling vormt het decor
een onwerkelijk landschap van geometrische figuren en krantenknipsels, terwijl de
mysterieuze stem van Laurie Anderson een
sonoor antwoord geeft op de bewegingen
van de dansers. De choreografie van Brown
speelt daarbij voortdurend met verschijning
en verdwijning, met herhaling en oppositie. Set and Reset betekende het begin
van het publieke succes en kondigde een
nieuwe, meer theatrale fase aan. Vanaf 1981
werd ook niet meer in stilte gedanst. Dans,
muziek en decor konden nu co-existeren als
gelijkwaardige partners.
Sinds de experimentele jaren zestig ontwikkelde Trisha Brown een oeuvre dat volgens
cycli verliep en waarin zij telkens een antwoord zocht op de opeenvolgende vragen
die zij stelde. Haar choreografieën kenmerken zich door een continuüm van bewegingen, licht en snel, direct en functioneel. In de
periode tussen 1978 en 1986 ontwikkelde zij
op die manier geleidelijk haar bewegingstaal
die bestond uit die typische browniaanse
bewegingen als een onvaste moleculaire
structuur, waarbij het lichaam ingaat tegen
de wetten van de zwaartekracht en in een
continue beweging de ruimte verkent. Vanaf
de jaren 1990 opteerde zij veel meer voor
de verbeelding en de chaos, voor breuken.
Haar jarenlange waarnemingen en analyses
hebben haar werk complexer en geladener gemaakt. Nog steeds bestudeert zij de
structuur van tijd en ruimte en de perceptie
hiervan door het publiek. Haar kinetische
dans is los van elke connotatie, maar vervuld
van een grote emotionaliteit. Het is werk dat
zich steeds opnieuw herbront, een absoluut
pleidooi voor het leven, en voor de grootst
mogelijke artistieke vrijheid.
Als geen ander laat Trisha Brown het menselijke lichaam communiceren over onze
aanwezigheid in de wereld. Zo bijvoorbeeld in

het werk You can see us (1995), dat eigenlijk
een antwoord is op een vorige creatie If you
couldn’t see me (1994). Dit werk ontstond nadat Robert Rauschenberg haar gesuggereerd
had een dans te maken waarbij zij alleen haar
rug aan het publiek zou tonen. Het resultaat is
een pareltje van fijnzinnige dans, vloeiend en
complex, met steeds wisselende punten van
oriëntatie, een dans die met ironie de potentieel narcistische en voyeuristische aspecten
van de verhouding tot het publiek op de korrel neemt. You can see us is de duoversie van
deze dans. De originele ruimtelijke compositie wordt hierbij aangepast door spiegelende
beelden met elkaar te laten spelen.
Eveneens vanaf de jaren 1990 heeft Trisha
Brown het voorwerp van haar onderzoek
verplaatst naar klassieke muziekpartituren van
onder meer Bach en Webern, waarvan zij de
dieper liggende substantie wil ondervragen.
Deze experimenten in de klassieke muziek
resulteerden in 1998 in het ontstaan van de
opera Orfeo.
Haar nieuwste creatie L’amour au théâtre
(2009) is gebaseerd op stukken uit Hippolyte et Aricie van Rameau. Het partneren is
hierin zeer gevarieerd: hoewel de vrouwen
vastgepakt en opgetild worden door de mannen, bieden ze vaak de ondersteuning, en we
voelen voortdurend dat mannen en vrouwen
samenwerken met initiatief van beide kanten.
Er zijn kleine hoppende lifts met bijzonder
mooie effecten, en grappige onderstebovenpresentaties. Ook het voetenwerk heeft
humor: bijvoorbeeld door de manier waarop
de linkervoet wil bewegen als was hij van een
andere orde als de rechter. Buiten de humor
is L’amour au théâtre een immer appellerend
aanbod van inventieve beweging: vele choreografen in de wereld zouden hier ideeën
kunnen opdoen.
Uit het programmaboek van deSingel

‘Zuivere beweging is beweging die geen andere connotaties heeft. Ze is niet functioneel
of pantomimisch. Mechanische lichaamsbewegingen zoals buigen, strekken of draaien
kunnen zuivere beweging zijn als de context
maar neutraal is. Ik gebruik zuivere bewegingen, als een soort stilstaan bij de mogelijkheden van het lichaam. Ik gebruik ook heel
persoonlijke rare gestes – dingen die voor mij
een welbepaalde betekenis hebben, maar
die voor anderen wellicht abstract overkomen. Ik kan een alledaagse beweging maken
op zo’n manier dat het publiek niet weet of
ik al dan niet gestopt ben met dansen. En
om deze ironie verder te drijven, tracht ik
de verwachtingen van de toeschouwers te
verwarren door naar links een actie te beginnen om die dan op het laatste moment rechts
af te breken, tenzij ik vermoed dat ze met me
mee zijn. In dat geval kan ik dan stil houden.
Ik maak voorstellingen over beweging, zoals
het berijmen of het echoën van een vroeger
gebaar in een ander lichaamsdeel op een
later tijdstip, en misschien op een verwarde
manier. Ik zet fraseringen op hun kop, draai
ze om, of ik suggereer een actie die ik dan
toch niet afmaak, of anders overdrijf ik het
totaal. Ik maak radicale veranderingen op een
speelse manier. Ik gebruik zwaartekracht,
evenwicht, impuls, en fysieke acties zoals vallen, stoten enzovoort. Ik zeg tegen mijn dansers dingen als: gooi je knieën naar daar of:
begin de frase en begin dan op de tweede
tel opnieuw, of: doe het en gooi het weg.
Ik voeg al deze bewegingen samen zonder
overgangen. Ik begin de volgende beweging
niet met vooraf een overgang, en zodoende
bouw ik niet naar iets toe. Als ik wel iets
opbouw, laat ik dat soms eindigen met een
andere opbouw. Ik keer vaak terug naar een
neutrale staande positie tussen bewegingen.
Het is voor mij een manier om af te wegen
waar ik geweest ben en waar ik naartoe ga.’

Trisha Brown in Trisha Brown: dance and art
in dialogue, 1961-2001, Andover 2002
(vertaling Frans Redant)
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ZA 05.12.09 EN ZO 06.12.09
DECEMBER DANCE PLATFORM / P.A.R.T.S.
P.A.R.T.S. opende z’n deuren in 1995 onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Tijdens December
Dance tonen studenten van de Research en Training Cyclus van P.A.R.T.S. persoonlijk werk én bovendien
vier verschillende versies van het meesterwerk Set and Reset van Trisha Brown. Zet je zintuigen schrap
voor een nieuwe generatie dansmakers!
za 05.12.2009
		
zo 06.12.2009
		

14.00 - 16.30
17.00 - 17.40
14.00 - 16.30
17.00 - 17.40

Biekorf (persoonlijk werk deel I )
Stadsschouwburg (Set and Reset, versie I en II)
Biekorf (persoonlijk werk deel II )
Stadsschouwburg (Set and Reset, versie III en IV)

ZA 12.12.09 / 20.00 / CONCERTZAAL
THE SONG / ROSAS /
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
The Song is de nieuwste creatie van Rosas. Het is een
voorstelling voor negen mannen en één vrouw, die
handelt over een toekomst waarin de verandering
steeds sneller verloopt en zichzelf inhaalt. Centraal in
deze kolkende krachten staat de veranderende rol van
het lichaam - als een klankkast van de stromingen en de
chaos waarin het zich bevindt.
Aansluitend op The Song is iedereen uitgenodigd op
het slotfeest in het Concertgebouw.

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

