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The Vase gezien vanuit mijn oogpunt

Geplaatst op 5 oktober 201512 oktober 2015 door Kortrijk danst
Altijd spannend wanneer je de schouwburg binnen wandelt en het podium ziet. In het midden
een tafel en 2 stoelen. Zullen ze rond de tafel dansen dan? Wat zouden die stoelen betekenen in de
voorstelling? Op de grond ligt een vrouw en op de achtergrond staat een man.

Het decor straalt niet uit dat dit een dansvoorstelling wordt. Het licht in de zaal verdwijnt en er
komt beweging…Ze beginnen rustig naast elkaar, maar na de eerste lift voel je dat deze dansers
enorm goed op elkaar ingespeeld zijn. Er hangt een duistere sfeer. Stof op de grond en de dansers
versterkt dit effect – hierdoor worden ze grouw. Er vindt mooi duo-werk plaats op het podium
waarin de vrouw en man afwisselend de leidende functie nemen. Deze voorstelling toont twee
mensen die proberen te achterhalen waarom hun relatie fout liep, dit las ik vooraf. De dans straalt
inderdaad discussie uit. De dansers dansen fantastisch samen maar niet altijd even liefdevol. Er
wordt soms zelf bijna gevochten op het podium waarbij de vraag ” Are you stuck?” valt. Er is een
constante afwisseling tussen haat en liefde. Hierbij worden vaak bewegingen herhaald. Wanneer
het wat stil viel, pakte de choreografe uit met een lift of een bruuske val, waardoor de voorstelling
dan toch weer herneemt net op het moment dat je de neiging hebt daaraan te twijfelen. De
duistere sfeer met de eenvoudige geluiden houdt niet de hele voorstelling aan. In een
kantelmoment naar het einde toe wordt plots in vol licht en op abstracte muziek gedanst. Net wat
ik gehoopt had, een laatste boost. Zonder dit einde zou ik deze voorstelling een pak minder goed
gevonden hebben. De laatste phrase zorgt voor het totaal plaatje. Wat deze voorstelling ook nog
bijzonder maakt is dat de dansers zelf instonden voor licht en geluid. Ik heb genoten van deze
première van The Vase.
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