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Marcos Morau & La Veronal

BIOGR AFIEËN

Biografieën
Marcos Morau (ES) ontdekte zijn
interesse voor hedendaagse dans
in een gymnastiekzaaltje. Vanaf de
tribune observeerde hij zijn nichtje
tijdens de uitvoering van haar ritmische
gymnastiekproeven. Thuis bekeek hij
de videos van wedstrijden. Opnieuw en
opnieuw. Tot een gymnastiekleraar zijn
fascinatie opmerkte. Ze gaf hem de kans
iets te creëren. Jaren later, inmiddels
volwassen, besloot Morau de stap te
wagen. Hij schreef zich in voor een studie
choreografie aan het Institut del Teatre
de Barcelona. Gedurende een jaar zou
hij daar studeren. Daarna vertrok hij
naar New York en begon aan The School
for Movement Research & Construction.
Eenmaal terug in Spanje richtte hij
met klasgenoten La Veronal op. Het
gezelschap is een thuis voor artiesten
uit verschillende kunstdisciplines.
Invloeden uit cinema, literatuur, muziek
en fotografie dragen bij aan de sterke
eigen identiteit. Met zijn droomachtige
karakter en vervreemdende logica is
het oeuvre van Morau schatplichtig aan
het Tanztheater van Pina Bausch. In
2013 ontving Morau de National Dance
Award van het Spaanse Ministerie van
Cultuur. Het werk van La Veronal krijgt
aandacht op gerenommeerde festivals
en podia waaronder La Biennale di
Venezia, Sadler’s Wells (Londen), en de
Internationale Tanzmesse (Düsseldorf).
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Uitvoerders &
programma

Marcos Morau: regie
Marcos Morau in samenwerking met
de dansers: choreografie
Lorena Nogal: assistentie choreografie
Estela Merlos: repetitor
Roberto Fratini & Celso Giménezt:
artistiek & dramaturgisch advies
Àngela Boix, Chey Jurado, Ariadna
Montfort, Núria Navarra, Loreno Nogal,
Shay Partush , Marina Rodríguez &
Sau-Ching Wong: dans
Max Glaenzel: scenografie
Silvia Delagneau: kostuumontwerp
Carmen Soriano: uitvoering kostuums
GADGET Efectos Especiales: maskers,
accessoires
Ricardo Vergne: helmen
Martí Doy: prothesen
Goretti Puente: uitvoering “spheres”
Natalio Martín: footwear
Juan Christóbal Saavedra: klankontwerp
Bernat Jansà: lichtontwerp en
technische directie
David Pascual: technische assistentie
en special effects
Mirko Zeni: podiumtechniek
Juan Manuel Gil Galindo & Cristina Goñi
Adot: uitvoerend producent

Een coproductie van Teatros del Canal
(Madrid), Théâtre National de Chaillot
(Parijs), Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Sadler’s Wells (Londen), Tanz
Im August / HAU Hebbel am Ufer (Berlijn),
Grec Festival de Barcelona - Institut de
Cultura Ajuntament de Barcelona, Oriente
Occidente Dance festival (Rovereto) en
Mercat de les ﬂors (Barcelona).
Met de steun van El Graner Centre de
Creacio (Barcelona), INAEM - Ministerio
de Cultura y Deporte de España en ICEC Departement de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

Met de steun van de Spaanse ambassade
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19.15 inleiding door Gloria Carlier,
vzw Stella Rossa
—

Pasionaria - La Veronal

19 APR 2019

Ver weg ligt een planeet als de onze:
Pasionaria. Marcos Morau neemt ons
mee naar een andere wereld. Eenmaal
geland begint een ontdekkingstocht
naar buitenaards leven. Ogenschijnlijk
lijken de bewoners klonen van aardlingen.
Fysiek mogen ze dan op ons lijken, hun
gedragingen zijn vreemd. Ze houden de
aardbewoners een spiegel voor.

• De populatie van planeet
Pasionaria heeft alle menselijke
driften gebannen.
• Het gelaat van de bewoners ligt
verscholen achter levensechte
maskers, wat zorgt voor een
vervreemdingseffect.
• De planeetbewoners bewegen
volgens de eigen bewegingsleer
van het gezelschap.
• Inspiratie voor Pasionaria haalde
Morau uit De menselijke driften,
een reliëf van beeldhouwer
Jef Lambeaux.

Verre oorden vormen het griezelige
universum van La Veronal. In Voronia
(2015) loodste Morau de toeschouwer door
een sinistere onderwereld, een spirituele
ontdekkingsreis die vertrok vanuit de Grot
van Kroeber in Abchazië. Met een diepte
van 2191 meter is deze grot de diepste
spelonk ter wereld. Voor Morau was de
Kraaiengrot een metafoor voor de hel.

Na de Siberische toendra (Тундра,
2017), Islàndia (2012) en een kunstgalerij
in Siena (2013), is de bestemming dit
keer denkbeeldig. Pasionaria ligt ver
buiten menselijk bereik. Het is een plek
waarnaar we streven, het resultaat van
harde inspanningen, geboren uit onze
diepste verlangens. Morau bevraagt het
vooruitgangsgeloof, een diepgewortelde
overtuiging waarbinnen individualisme
en morele laakbaarheid worden
gestimuleerd.

‘Pasionaria is een plek
waarnaar we streven,
het resultaat van harde
inspanningen (…)
Morau bevraagt het
vooruitgangsgeloof
en laat ons zien wat
de gevolgen zijn van
dat doorgeschoten
vooruitgangsdenken.’

De gemeenschap van Pasionaria laat
ons zien wat de gevolgen zijn van dat
doorgeschoten vooruitgangsdenken. Een
populatie van acht dansers mimeert de
mens. Ze leeft in een dystopie die soms
akelig dichtbij komt, in een maatschappij
waaruit menselijke driften zijn gebannen.
Kunstmatig en kil. Pasionaria benadrukt
wat ontbreekt: dat wat mensen
mensen maakt en onderscheidt van
robots. Samen vormen de dansers een
ingenieuze bewegingsmachine. De perfect
afgestemde radertjes ontberen pijn en
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Inspiratie voor Pasionaria haalde Morau
uit Les Passions humaines of De menselijke
driften, een reliëf van beeldhouwer
Jef Lambeaux. Dit reliëf bevindt zich
in een speciaal gebouwd tempietto of
paviljoen - naar een ontwerp van Victor
Horta - in het Brusselse Jubelpark.
Lambeaux creëerde een allegorische
voorstelling van de genoegens en de
ongelukken van de mensheid. In een
dynamisch schouwspel van marmer
buitelen de figuren over elkaar heen.
Eenzelfde stuurloosheid treffen we
aan in Pasionaria. Holle wezens keren
hun lichaam binnenstebuiten. Ieder
lichaamsdeel lijkt een eigen leven te
leiden. Terwijl het hoofd in de ene richting
beweegt, besluit het rechterbeen een
andere kant uit te gaan. Ondertussen voert
de linkerarm autonoom een handeling
uit. Die bewegingen zijn het resultaat
van een langdurig artistiek onderzoek.
Doorheen de jaren heeft La Veronal een
eigen bewegingsleer ontwikkeld, genaamd
Kova ¬ Geographic Tools. De leer resulteert
in deze voorstelling in bovenmenselijke
bewegingen die het anders-zijn van de
planeetbewoners benadrukken.

De soundscape van Juan Cristóbal
Saavedra is een eclectische mix van stijlen.
Barokke en klassieke invloeden laten zich
gelden naast hedendaagse elektro- en
technofusion, een intergalactische sound.
— Pim Dinghs

Waar La Veronal haar naam haalde
Het gezelschap draagt de naam van een
slaapmiddel. Toen Joseph von Mering, de
Duitse mede-uitvinder van het middel,
een dosis had ingenomen tijdens een
treinrit, werd hij pas wakker eens de
trein het Italiaanse Verona binnenreed.
De productnaam Veronal was geboren.
Veronal is dus een passende naam voor
een gezelschap onder leiding van een
choreograaf die - zoekend naar momenten
van collectieve verbeelding - zijn publiek
meeneemt naar nieuwe horizonten.

Verwacht je echter niet aan een desolaat
maanlandschap bevolkt door aliens. Het
decor van scenograaf Max Glaenzel
oogt eerder retro-futuristisch. Vreemd
maar toch herkenbaar. Des te groter is
het vervreemdingseffect wanneer we
kennismaken met de bewoners. Hun
gelaat ligt verscholen achter levensechte
maskers. Sommigen dragen steampunk
brillen. Een dame sleept een extra paar
armen mee. In de surreële scenografie
resoneert het werk van filmmakers als
Fellini en Buñuel.
— 05 —

19 APR 2019

‘Het decor oogt retrofuturistisch. Vreemd
maar toch herkenbaar.
(…) De soundscape is
een eclectische mix
van stijlen. Barokke
en klassieke invloeden
laten zich gelden naast
hedendaagse elektroen technofusion,
een intergalactische
sound.’

passie. Ze tonen ons een toekomstbeeld
waarin de mens gestopt is met voelen.

19 APR 2019

7 voorstellingen
voor jongeren
voor amper €7
De leden van
Soundcast, de
jongerengroep van
het Concertgebouw,
selecteerden zeven
voorstellingen
die ze aan hun
leeftijdsgenoten willen
tippen. Pasionaria is
de laatste voorstelling
in de reeks maar
seizoen 19-20 brengt
gelukkig een vers
7x7-aanbod. Ontdek
het vanaf 8 mei op
concertgebouw.be/7x7.

Louise

24 jaar, interesse voor woord en klank
‘Wat mij vooral intrigeert aan Pasionaria,
is de man achter deze choreografie. Marcos
Morau ontdekte zijn fascinatie voor het
bewegende lichaam via de gymnastiek. Hij is
dus zelf geen danser, maar werkt wel samen
met hoogopgeleide dansers. Deze combinatie
resulteert in een onconventionele en ongeziene
bewegingstaal. Morau behandelt steevast een
actueel thema. Deze keer kiest hij voor de mens
in onze hypertechnologische samenleving.
Morau is een verhalenverteller en gebruikt ook
andere kunstdisciplines om het publiek wakker
te schudden. Ik sta te popelen om zijn werk
eindelijk eens aan den lijve te ervaren.’
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BOEK ALS EERSTE
JE TICKETS VOOR
SEIZOEN 19-20

‘Ik kijk ernaar uit
de Vrienden van het
Concertgebouw te
ontmoeten tijdens de
seizoensvoorstelling.
Graag maak ik dan ook
tijd voor een persoonlijke
kennismaking.’
— Annelien Van Wauwe

Word Vriend van het Concertgebouw:
laat zien dat je ons huis een warm
hart toedraagt en draag meteen
ook financieel een steentje bij (€ 150
voor twee personen, € 95 voor één
persoon). Wij bedanken je met tal van
voordelen, zoals voorrang bij de start
van de ticketverkoop, een uitnodiging
voor enkele exclusieve events en een
gratis cd van de nieuwe compagnon
de route van de Vrienden, klarinettist
Annelien Van Wauwe.

Lees er alles over op
concertgebouw.be/vrienden
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Nadar Ensemble &
Bernhard Lang

The Sea Within
Voetvolk / Lisbeth Gruwez

Vox angeli
The Sea Within is een vinnige en intense
voorstelling waarin Gruwez de chaos niet
langer wil beteugelen, maar zijn eigen orde
laat zijn. De muziek is van de hand van
Maarten Van Cauwenberghe, bijgestaan
door Elko Blijweert en Bjorn Eriksson. Hun
elektronische sound – met minimalistische
synths en een prikkelend spel met
frequenties – raakt je tot in al je zintuigen.

Laat weten wat je van het concert vond op

ConcertgebouwBrugge
@concertgebouwbr

info & tickets +32 70 22 12 12 — In&Uit: ‘t Zand 34, Brugge

concertgebouw.be

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 't Zand 34, Brugge

Geen luitmuziek in de Angel Room, wel een
elektrische gitaar. Van daar waaiert het
werk uit naar alle ruimtes van het gebouw.
Net als in de oudste muziek is de
(engelen)stem het begin van alles. Voor
Bernhard Lang is ze de kern van een
uitdeinend muzikaal weefsel, waarin
verleden en heden in elkaar overvloeien.
Maar geen engelen zonder demonen:
naast snippers Palestrina komen ook
audiosamples uit pornofilms om de hoek
kijken.

