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Door Francine van der Wiel
Terwijl het ensemble ritmisch ade-
mend rond strompelt met spas-
tisch verkrampte vingers, scheef-
getrokken gezichten en benen die
niet goed op elkaar zijn afge-
stemd, streelt een man, rechtsvoor
op het toneel, teder zijn tot zwan-
gere proporties uitgezette buik.
De vervulling waar de dansers van
Out of Context – for Pina van Les Bal-
lets C de la B zo naarstig naar op
zoek zijn, koestert hij in zijn buik.

Het ontroerende moment ver-
wijst subtiel naar degene aan wie
de nieuwe voorstelling van Alain
Platel is opgedragen. In Wa l z e r
(1982) reserveerde de choreograaf
Pina Bausch, toen net zelf moeder
geworden, een onvergetelijke rol
voor een zwangere danseres.

Platels nieuwste werk verleidt
tot meer vergelijkingen met zijn
artistieke moeder, die vorig jaar
overleed. Andere bijna-citaten zijn
het in doventaal ‘meezingen’ va n
een aria van Vivaldi, een syn-
chroon gebarendansje door de
acht in een rijtje opgestelde dan-
sers en het gebruik van populaire
muziek. Opmerkelijk genoeg wijst

Al worstelend op zoek naar de liefde

ook een tegenstelling op verwant-
schap tussen de Duitse keizerin
van het Tanztheater en haar
Vlaamse erfgenaam. Waar de dan-
sers bij Bausch zich veelvuldig om-
kleden in kleding die verwijst naar
traditionele omgangsvormen,
hebben ze bij Platel slechts een

bleekrood dekentje om zich achter
te verschuilen. Anders gezegd:
Bausch portretteerde de sores van
de sociaal geconditioneerde mens,
Platel toont de ellende van mensen
zonder aangeleerde remmingen.
Allemaal worstelen ze zich door
het leven, op zoek naar liefde.

In Out of Context komen de dan-
sers door de zaal op, alsof ze zo van
de straat binnen lopen. Het kale
toneel is de schuilkerk waar ze hun
daagse kloffie afleggen om weer
tot zichzelf en, wie weet, elkaar te
komen. Bizar verwrongen licha-
men vertolken de gevoelens van de
kwetsbaarsten onder ons. Klaaglij-
ke walviszang begeleidt deze
schokkerige spastendans. Vooral
de lange Romeu Runa kan zijn ma-
gere lijf met woeste energie in bij-
na enge houdingen gooien. Hij is
de spil in deze bijeenkomst van
verdoolden, voor wie een lekker
dansbare trancebeat kortstondig
verlichting biedt.

Platels hysterisch bewegen is
geïnspireerd op de verstoorde mo-
toriek van psychiatrische patiën-
ten. In Vs p r s (2006) en Pitié! (2008)
combineerde hij die met een fabu-
leuze vormgeving en jazzy bewer-
kingen van oude muziek: Maria-
vespers van Monteverdi en de Mat-
thäus Passion van Bach. Deze keer is
het toneel op twee microfoons na
leeg. Bij flarden klinkt muziek,
van Avé Maria tot A ï ch a van Cheb
Khaleds als karaokenummer. Door
die karigheid komen de emoties
verhevigd aan; niets leidt af van dit
collectieve verlangen naar verlo-
ren liefde. Out of Context is puurder
een aangrijpender dan zijn twee
chiquere voorlopers, en een liefde-
vol saluut aan Pina Bausch.
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