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Uitdagend. Zoekend. Bescheiden. Flamboyant. Koppig. Melancholisch. Vrolijk. Terneergeslagen.
Apathisch. Hyperactief. Funky. Afgemeten.

Al deze adjectieven zijn, soms maar gedurende luttele seconden, van toepassing op de voorstelling
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan. En zo rechttoe rechtaan als die titel is, zo is ook het concept: Lisbeth
Gruwez danst inderdaad op liedjes van Dylan. Een tiental nummers, bekend en minder bekend, wordt op
scène afgespeeld op krakende vinylplaten. En dit ongeveer een uur lang. Zo eenvoudig kan het zijn.
Waarmee we niets willen afdingen op deze productie. Want zoals de reeks adjectieven hierboven al
suggereert: het resultaat is nooit eenduidig. Daarvoor is de muziek van Dylan nog steeds te pakkend, en is
Lisbeth Gruwez als performer veel te intrigerend. Hopla, nog een toepasselijk adjectief.

Gruwez was ooit actief bij Jan Fabre/Troubleyn. Sindsdien is ze aan een internationaal succesvol parcours
bezig met Voetvolk, het gezelschap dat ze in 2007 oprichtte met haar vaste kompaan Maarten Van
Cauwenberghe. Dat resulteerde eerder al in een productie waarin Gruwez danst op een geluidsmontage
van een aantal speeches, zeg maar op de muzikaliteit van al dan niet historische retoriek (It’s going to get
worse and worse and worse, my friend, 2012). Aha, zullen haters van Bob Dylan nu opmerken: dan ligt
haar nieuwe solo in dat verlengde, want de Nobelprijswinnaar voor Literatuur 2017 kan niet zingen. Hij
neuzelt wat. Zij dwalen, natuurlijk. Dylan is misschien niet voor iedereen een muzikale held. En oké, hij
moet het niet hebben van zijn stembereik. Maar wat een weergaloze, tijdloze songs heeft de man toch
geschreven. Bij elke plaat die Van Cauwenberghe op de draaitafel legt, denk je binnen de eerste minuut:
verdomd ja, weer zo’n geweldig nummer.

In haar eentje, gekleed in een zwarte broek (die ze na verloop van tijd uittrekt) en een witte blouse, brengt
Gruwez een hommage aan de Amerikaanse bard. Op nummers als: ‘Sad-Eyed Lady of The Lowlands’,
‘Hollis Brown’, ‘Blind Willie McTell’, ‘It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)’, ‘Simple Twist of Fate’… Vroege en
late Dylan, en elke keer raak. En zo poëtisch en gelaagd als de teksten van de Nobelprijswinnaar zijn, zo
uitgebreid is het dansvocabularium van Gruwez. Die combinatie aan het werk zien is puur genieten. Te
meer omdat Gruwez geen voorgekauwde kost brengt, maar ook in het moment, in de song, durft te zijn.
Die kwetsbaarheid is essentieel, want het geeft aan deze performance de spanning en trilling van een
echte ontmoeting. Tussen een uniek oeuvre, een charismatische, verrukkelijke performer en een publiek
dat zich gewillig laat betoveren. (Steven Heene)
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