
ook te beseffen. Aan het eind zingt ze ‘They will love me for what destroys me’,
terwijl ze in de visuals al helemaal opgebrand is als een menselijke kaars. Een
knappe verbeelding van Kanes verlangen naar de dood.

NAOMI VELISSARIOU, 26 EN 27 JULI OP THEATER AAN ZEE EN 4 AUGUSTUS OP ABSOLUTELY
FREE FESTIVAL IN GENK.  
Permanent destruction 

Zo zacht en woest als de zee

DANS  Een eerste grote groepschoreografie en voor het eerst niet zelf mee dan-
sen: met ‘The sea within’ nam Lisbeth Gruwez een dubbel risico. Maar het resul-
taat is zeker geen slag in het water.

U kent Gruwez als iconische performer bij Jan Fabre en als fenomenale dan-
seres in haar eigen werk, sinds ze zes jaar geleden internationaal doorbrak. Met
het indrukwekkende The sea within zet de choreografe nu een stap naar een
meer organische danstaal.

★★★★★★★★★

De choreografie baadt in de cadans van de golfslag.  © Danny Willems
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De ‘innerlijke zee’ uit de titel verwijst naar de meditatieoefeningen die aan de
basis lagen van de bewegingen. Maar die maritieme metafoor mag u gerust ook
letterlijk nemen. De hele choreografie baadt in de cadans van de golfslag: soms
prettig kabbelend, soms woest beukend als water dat te pletter slaat tegen een
pier.

De tien danseressen verbeelden het rimpelen van de golven met een canon-
effect, laten hun haren wild opzwiepen als klotsend water en schieten met hun
hoofden boven het oppervlak om naar adem te happen. Niet één beweging ligt
vast, en toch voelt alles tot in de puntjes uitgewerkt. Net een dynamisch
schilderij.

Over schilderijen gesproken: met het licht worden op het achterdoek prachti-
ge zeehorizons geschilderd, die doen denken aan William Turner en Gerhard
Richter. Ook muzikaal klinkt de zee door: je hoort zeehoorns, het gehijg van de
danseressen klinkt als het ruisen van water, hun gezangen zijn net die van sire-
nes. Aan de techniek speelt Maarten Van Cauwenberghe (deels) live muziek op
seventies synthesizers. Eens alle remmen losgaan, bij windkracht tien, is het sa-
menspel tussen dans, muziek en licht verbluffend.

Aan alles voel je dat dit een erg vrouwelijk stuk is. Op de vloer ligt een roze
tapijt, het geheel oogt sensueel en zacht. En er is natuurlijk de volledig vrouwe-
lijke cast. Die is inclusiever dan een reclame van Benneton: de danseressen dra-
gen niet alleen T-shirts in alle kleuren van de regenboog, ze komen ook écht uit
de hele wereld. Zo danst er slechts één Belgische mee.

Hoe vloeiend de ingetogen intensiteit uit The sea within ook is, er zijn nog
echo’s te vinden naar Gruwez’ nerveuze Triptiek van het extatische lichaam,
waarin ze achtereenvolgens speeches, de lach en de angst ontrafelde in harde,
schokkerige bewegingen. Daarnaast knipoogt ze ook naar haar solo Penelope,
waarin ze twintig minuten om haar as tolde.

Op die manier vormt The sea within een voorlopig orgelpunt in een zich ont-
vouwend oeuvre. Geen betere plek voor een Belgische première dan Theater Aan
... Zee.

VOETVOLK, 31/7 EN 1/8 OP TAZ. DIT NAJAAR OP TOURNEE.  
The sea within 
★★★★★★★★★


