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Bruno Beltrão / Grupo de Rua

Cast
en credits
het podium vertaald werden. Ze koesterde
integendeel het verlangen om hiphop te
bevrijden van de zelfopgelegde beperkingen
en te gaan mixen met verschillende
stijlen uit de streetdance om zo abstracte
choreografische landschappen te vormen.
In 2000 schreef Beltrão zich in aan de
dansfaculteit van het Centro Universitario da
Cidade in Rio de Janeiro. In 2001 debuteerde
hij met het duo From Popping to Pop op het
festival Duos de Dança no Sesc in
Copacabana. Het stuk betekende Beltrão’s
officiële intrede in de hedendaagse
dansscene van Rio de Janeiro en vormde een
keerpunt in zijn carrière.
De choreograaf neemt tot op vandaag de
leiding van de Grupo de Rua op zich en toert
met zijn ensemble sinds 2002 de wereld rond.

Nagesprek met Dalilla Hermans
—
Bruno Beltrão: choreografie
Gilson Nascimento: assistentie choreografie
Alci Junior, Bruno Duarte, Eduardo
Hermanson, Douglas Felizardo, Guilherme
Ferreira, Joao Chataignier, Leandro
Rodrigues, Leonardo Ciriaco, Ronielson
Araujo ‘Kapu’ & Sid Yon: dans
Felipe Storino: muziek
Renato Machado: lichtontwerp
Marcelo Sommer: kostuumontwerp
—

Human Labels /
100 Identity Cups

Deze voorstelling is een coproductie
van Kampnagel (Hamburg), Festival de
Marseille, Wiener Festwochen, Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt am Main) en
Tanzhaus NRW (Düsseldorf) met de steun
van BEIRA.
Ze wordt gebracht in het kader van TOUR
DE DANCE – Réseau international de
Diffusion en Danse contemporaine –
met Charleroi danse, Théâtre de Liège,
Les Théâtre de la Ville de Luxembourg,
Concertgebouw Brugge in samenwerking
met Cultuurcentrum Brugge en La Comète
– Scène nationale Châlons-en-Champagne.
Met de medewerking van Vooruit Gent,
STUK Leuven, Theater Freiburg en Mars –
Mons arts de la scène, die de voorstelling
eveneens programmeerden.

wo 11.09.2019 - di 30.06.2020
Op sociale en niet-sociale media wordt er
tegenwoordig stevig gelabeld. We zijn voor
of tegen. Links of rechts. Realist of dromer.
Ook op bumperstickers of koffietassen
lijkt het of we slechts één kenmerk hebben.
We zijn echter allen variaties op hetzelfde
thema: de ‘mens’ met zijn veelvoud aan
eigenschappen. Met de installatie Human
Labels / 100 Identity Cups wil Peter De
Bruyne een cup in het hoenderhok gooien
en tegen de polarisatiegolf in surfen.
Gedurende het seizoen zal de installatie
evolueren, van stigmatiserende labels naar
een bredere blik op wie we (kunnen) zijn.

We nodigen ook jou graag uit om deel
te nemen en Cups te vervangen door
alternatieven. Neem alvast een kijkje
in de Expobox in de Inkomhal.
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In samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

DANS

23 OKT 2019

Bruno Beltrão (BR) was als kind gefascineerd
door de cinematografie en wilde eigenlijk
regisseur worden. Op zijn dertiende begon hij
in zijn geboortestad Niterói echter te dansen
op matinees en raakte zo in de ban van
hiphop. In 1994 kreeg hij zijn eerste dansles
van de Israëlische leraar Yoram Szabo.
Een jaar later onderbrak hij zijn studies
om op verschillende academies in Niterói
streetdance te doceren. In 1996, amper 16
jaar oud, richtte hij samen met zijn vriend
Rodrigo Bernardi de Grupo de Rua de Niterói
op. De eerste twee jaren van haar bestaan
wijdde de groep zich aan competitieve dans
en was ze te zien op festivals en televisie.
Hoewel ze de hiphopwereld intens beleefde,
voelde de groep zich tijdens deze periode niet
langer aangetrokken tot de manier waarop
streetdancetechnieken doorgaans naar
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Ruggelings
voor jezelf uitsnellen

‘De belangrijkste
vragen in
mijn werk zijn
altijd van een
esthetische orde
geweest, nooit
sociaal of politiek.’
Weerkerende strategieën in zijn stukken
zijn het omarmen van contradictie en het
confronteren van de hiphopfraseologie
met andere culturele talen en praktijken,
waaronder die van de hedendaagse dans
en de theaterruimte. Beïnvloed door het
werk van choreograaf Jérôme Bel, maken
de vroege stukken gebruik van opschriften,
ironie en een waterdichte dramaturgie
om de potentieel onstuimige energieën
van botsende talen te temmen. H2 (2005)
verenigt beide aspecten, maar neigt eerder

naar een choreografische articulatie van
het bewegingsmateriaal en de gehele
compositie, een tendens die nog sterker
is in de latere groepswerken H3 (2008)
en CRACKz (2013). Om de intrigerende
ruggelingse choreografie te ontwarren, die
het hart uitmaakt van H2 en enkele cruciale
vragen lijkt te bevatten om Bruno Beltrão’s
oeuvre te begrijpen, moeten we haar
weerspannige en sluimerende energieën
volgen, en ons daarbij zowel voorwaarts
als achterwaarts in de tijd bewegen.
‘De belangrijkste vragen in mijn werk zijn
altijd van een esthetische orde geweest,
nooit sociaal of politiek. Al brengt die
investering in een artistieke vraagstelling
ook een pak andere dingen met zich mee.’
Met die uitspraak stak Bruno Beltrão van
wal toen ik hem in mei 2004 interviewde
over zijn vroege werk, dat hij op het
Kunstenfestivaldesarts in Brussel toonde.
Ondanks Beltrão’s bewering spraken we wel
degelijk over de productieomstandigheden
van zijn Grupo de Rua, een lokale groep
jongens uit Niterói die zich nooit hadden
voorgesteld dat ze die context ooit
zouden verlaten, maar plotseling naar
internationale festivals reisden. We
spraken over problemen van tolerantie en
geweld in Rio de Janeiro, en over de relatie
tussen overleven en creatief omgaan met
beperkte middelen. We spraken over de
enge kijk van hiphop, die een gedeelde
taal en horizon biedt voor Beltrão en zijn
medewerkers, maar ook over het bevragen
van dat fundamentalisme om hiphop in
een crisis te dwingen en het te kunnen
verkennen als taal en als kennissysteem.
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‘Openheid ontwikkelen
voor een bestaande
realiteit en die analyseren,
dat vind ik belangrijk.’

Gevraagd hoe hij de bredere
bekommernissen die zijn werk omgeven
vertaalt in artistieke vragen, vertelde Beltrão:

Na een lang, meanderend gesprek besloot
Beltrão met de volgende woorden:
‘Openheid ontwikkelen voor een bestaande
realiteit en die analyseren, dat vind ik
belangrijk. Hoe kan hiphop bijdragen tot
een beter begrip van de wereld waarin we
leven? Dat is al een grote vraag, zeker omdat
ik geen bepaalde toekomst voor ogen heb.
En toch moet je ergens in geloven om werk
te maken, ook al groeit er telkens twijfel.’
Twijfel een plek geven, alsook de artistieke
vragen en choreografische inzet waarderen,
dat zijn uitdagingen waarmee Beltrão’s
werk de toeschouwer confronteert. En het
nodigt mij als schrijver uit om me door die
dwingende ervaring van het formalisme heen
te bewegen, om het wereldse karakter van dit
werk te kunnen ontdekken.

‘Een eigen esthetiek en signatuur zijn
bijzaak, het ontwikkelen van concepten om
bestaand materiaal aan te pakken is de
kern. Wat is kunst? Hoe gedragen mensen
zich in een groep? Hoe gaan ze om met
verwachtingen en leiderschap? Hoe zitten
machtsrelaties in elkaar? Dat soort vragen.
Zelf dans ik al een tijdje niet meer, ik vind
mijn eigen lichaamstaal te weinig specifiek
om complexe argumenten te construeren.
Voor mij is het boeiend om te zien hoe andere
dansers zich dergelijke concepten toeeigenen, hoe hun denken en bewegen zich
verhouden.’
— Jeroen Peeters
Deze tekst bevat fragmenten ontleend aan het artikel ‘Breakdancer
en filosoof. Bruno Beltrão en Grupo de Rua de Niterói op
Kunstenfestivaldesarts’ dat verscheen in De Morgen op 18 mei 2004.
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Hiphop uitbreiden met een zoveelste
bewegingsdialect is nooit Bruno Beltrão’s
interesse geweest. Daarvoor staat hij te
kritisch tegenover de branding-strategieën
van hiphop, net als het claimen van een
enkele taal een ietwat enge ruimte is om
complexe ideeën te ontwikkelen. Dat wij
mensen al te graag gewoontes en patronen
nastreven, is een van de gedachten die
Beltrão drijven in zijn speelse deconstructie
van hiphopdans, zijn machismo en de
cultus van virtuositeit en zwarte muziek.
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Over taal en gemeenschap in het werk van Bruno Beltrão
en Grupo de Rua de Niterói

05 — 15.12.2019

Statement van de artiest

Bruno Beltrão over het
voorbereidingsproces
op Inoah

DECEMBER
DANCE
19
INTERNATIONAL
DANCE
FESTIVAL

BRUGES

Curated by

Needcompany

belgium
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live music

‘In de praktijk
wéten we dat geen
enkel werk van
nul begint, dat elk
werk de vrucht
is van de relatie
tussen lichaam en
buitenwereld.’

‘Inoã is een wijk in Marica, in de buurt van de
stad Niterói, op veertig minuten van Rio de
Janeiro. We belandden er in onze zoektocht
naar een grote dansruimte in Niterói. Inoã
betekent ofwel ‘hoog gras’ in het Tupi, een
Zuid-Amerikaanse taal, ofwel verwijst het
naar ‘nonã’, het woord voor ‘taps toelopend’
of ‘vernauwd’. Die laatste betekenis is ook
best mogelijk want Inoã bevindt zich in een
regio die inderdaad bijna weggeduwd wordt
door de majestueuze bergen van de Serra
da Tiririca.

telefoonantenne op zijn top, en een wirwar
van draden en palen. Een opgedrongen
beeld dat zich onze wereld binnen
manoeuvreerde. De ramen leken wel een
symbool van onbehagen, een metafoor voor
hoe wij als dansers omgaan met de wereld
die binnensijpelt. In de praktijk wéten we dat
geen enkel werk van nul begint, dat elk werk
de vrucht is van de relatie tussen lichaam en
buitenwereld. En toch lijken we ons steeds af
te vragen welk verschil dans kan maken in
deze wereld.’

We verbleven een half jaar in Inoã, in een
schuur met ramen die uitzicht boden op
een huis, in de verte een berg met een

— Bruno Beltrão,
in gesprek met Ewoud Ceulemans

world premieres

William Forsythe
Marlene Freitas
Ultima Vez
Miet Warlop
Mohamed Toukabri
Dana Michel
Massala Dance Company
and more …
INFO & TICKETS
WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 12 12
+32 50 44 30 60
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In de kijker
DONDERDAG — ZONDAG

VRIJDAG

05 DEC — 15 DEC 2019

10 JAN 2020

December Dance 19

Outwitting the Devil

Curated by Needcompany

Akram Khan

December Dance 19 is in handen van
kunstenaarshuis Needcompany.
Vanuit de stam van artistieke grondleggers
Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey en
Maarten Seghers vertakt het programma
in velerlei richtingen. Met premières
van Needcompany, een wereldpremière
van land- en generatiegenoot Wim
Vandekeybus en gevestigde en
nieuwe iconen van de hedendaagse
dans zoals William Forsythe, Marlene
Monteiro Freitas en Sung-Im Her.

Vanuit Leonardo da Vinci’s Laatste
Avondmaal en Tablet V, het meest recent
ontdekte deel van het Gilgamesj-epos,
stort Akram Khan zich in een zoektocht
naar de weerspiegeling van zijn eigen
identiteit. Op het einde van zijn carrière
als danser herdenkt hij zijn choreografisch
werk. Outwitting the Devil is een
samenspel tussen geloof, stereotypering
en cultuur, en de evolutie daarvan
doorheen de tijd.

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
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