
TIENMAAL HULDE
Over 'The Sea Within' van Voetvolk

Lisbeth Gruwez zonder Lisbeth Gruwez, dat vonden we best spannend. Niemand danst en verbeeldt zo
spontaan, explosief en intuïtief als Gruwez. Laten we de twijfelaars meteen geruststellen: The Sea Within is
100 % Gruwez. Maal tien.

Tien vrouwelijke dansers in felgekleurde shirtjes en broekjes vloeien samen als één pulserend organisme,
als een reusachtige zeeanemoon. Ze deinen alle richtingen uit maar zijn onlosmakelijk verbonden: een
dynamisch geheel waarin elk individu haar eigenheid behoudt. The Sea Within liet ons achter met een
intense coup de foudre en een blije beat in ons hart.

Daarom: tienmaal hulde.

Hulde voor de feilloze choreogra�e, de manier waarop de tien dansers
nu eens in slow motion over het roze tapijt voortbewegen zonder zich
merkbaar te verplaatsen, vloeiend als de golven van de zee, dan weer
als kleurrijk vuurwerk uit elkaar stuiven.

Hulde voor de manier waarop Gruwez orde schept in de chaos, door
het uit elkaar spattende collectief weer samen te brengen tot een
organische sculptuur, schijnbaar toevallig, maar perfect en in detail
uitgedacht.

Hulde voor de unieke esthetiek van de compositie waarin klank, licht, kleur, ritme en patronen naadloos in
elkaar vloeien, elkaar versterken, onderstrepen, bevragen.

Hulde voor het samenspel van de dansers, die in alle fysionomische diversiteit toch een kloppend, levendig,
nu eens fragiel, dan weer krachtig geheel vormen.

Hulde voor de muziek van Gruwez’s partner in crime Maarten Van Cauwenberghe, een hypnotiserend
klanktapijt van eb en vloed, �uitende windstoten en opzwepende ritmes.

Hulde voor de ontroerende symboliek van de voorstelling, waarin de kracht en de schoonheid van het
collectief alle ruimte laten voor die van het individu.

Hulde voor het gelaagde, krachtige en complexe vrouwbeeld dat Gruwez neerzet: als wezens van vlees en
bloed, even kwetsbaar als veerkrachtig, even sensueel als gewelddadig.

Hulde voor de sobere, uitgepuurde scenogra�e waarin elke beweging, elke kleur, elke zucht en klank tot z’n
recht komt.
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Hulde voor de slotscène, waarin de tien dansers loskomen van het ritmisch pulserende organisme en als
derwisjen rond hun as draaien: een subtiele verwijzing naar Gruwez’s laatste solo Penelope.

Hulde voor Lisbeth Gruwez, die er als geen ander in slaagt om met elke voorstelling haar unieke, eigen
beeldtaal te verrijken, zélfs wanneer ze afwezig is.

NOG TE ZIEN VANDAAG OM 20U IN VERSLUYS / DÔME.
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