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Eline tipt: AH | HA – Lisbeth Gruwez/Voetvolk
Klik voor meer info & tickets

"Een schot in de roos", dacht ik toen ik de zaal buiten wandelde op het Kortrijkse NEXT festival. Birth of

http://www.cultuurplatform.be/
http://dans.cultuurplatform.be/
http://dans.cultuurplatform.be/tips
http://dans.cultuurplatform.be/
http://design.cultuurplatform.be/
http://zebracinema.cultuurplatform.be/
http://jazz.cultuurplatform.be/
http://klassiek.cultuurplatform.be/
http://popinlimburg.cultuurplatform.be/
http://www.limburg.be/
http://cultuurplatform.be/
http://dans.cultuurplatform.be/
http://design.cultuurplatform.be/
http://zebracinema.cultuurplatform.be/
http://jazz.cultuurplatform.be/
http://klassiek.cultuurplatform.be/
http://popinlimburg.cultuurplatform.be/
http://dans.cultuurplatform.be/about
http://dans.cultuurplatform.be/tips
http://dans.cultuurplatform.be/activiteiten
http://dans.cultuurplatform.be/archief
http://dans.cultuurplatform.be/partners
http://dans.cultuurplatform.be/agenda
http://dans.cultuurplatform.be/nieuws
http://dans.cultuurplatform.be/tips/13-ah--ha--lisbeth-gruwezvoetvolk#
http://dans.cultuurplatform.be/event/96-lisbeth-gruwez-voetvolk-ah-ha


Prey en It's going to get worse hadden mij al overdonderd en met deze AH|HA doet Voetvolk het opnieuw.
Net als in It's going to get worse gaan ze op zoek naar het lichaam in extase. Maar geen politiek deze
avond, wel gelach. We kunnen ons snel iets voorstellen bij een extatische lacher: bulderend, zonder
ophouden, bijna zichzelf verliezend in de lach.

Wat we zien is net dat, maar dan in stukken gehakt, vertraagd, gefragmenteerd. Het is net wat we
verwachten, maar dan toch weer niet. Hoewel lachen een herkenbare lichamelijke ervaring is, denken we
veeleer aan de context, de grap die ons doet lachen, dan het lichaam dat het naar buiten brengt. Gruwez
zorgt bij het begin van AH|HA met vier andere dansers voor een bijna hypnotiserende versie van het
schuddebuiken, als het eeuwig knikkende hondje op je dashboard. Het lachen wordt uitgerafeld, in stukjes
gehakt, maar ook vergroot. De soundscape zorgt voor het geluid van de lach, maar verdoezeld in
herhalende schrapende geluiden die enkel vaag aan een echte lach doen herinneren. Even horen we
geschater, maar dat houdt niet lang aan. Ergens wil ik dat het uitbarst in gewoon menselijk gelach, want
het uitgestelde vertraagde lachen wordt bij momenten akelig, onmenselijk. Nooit wordt het lachen echt
normaal. De gezichten, de vertrokken grimassen, zijn herkenbaar, maar doen me anders kijken naar wat ik
nochtans zo goed ken en zo van kan genieten. Want niets is zo heerlijk als je verliezen in een slappe lach.
Maar zichzelf verliezen doen de dansers echter niet. Het is een extatische trance gebracht met de grootste
beheersing. De lichamen spannen zich op, zo krachtig dat ik er van op het puntje van mijn stoel ga zitten.
Vooral de vertraging maakt het onwezenlijk. Mijn verwondering zal altijd groot blijven bij het zien van
zo'n sterke controle over het lichaam. Voetvolk speelt in op onze verwachtingen, maar nooit met de
bedoeling ze in te lossen. Ik verlang naar iets dat ik niet ga te zien krijgen. En dat onvervuld verlangen is
net wat deze voorstelling de moeite waard maakt.

Meer tips? Bekijk de tips van Eline Vandevoorde
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✉ Schrijf je in op onze nieuwsbrief
F Like ons op facebook!
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