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Clara van Gool over The Beast in the Jungle
‘Ik noem het liever een choreografische film’
•
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•
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Clara van Gool (foto Jennifer Drabbe)
In Henry James’ novelle The Beast in the Jungle wacht een vrouw op een man, die op zijn
beurt weer wacht op een gebeurtenis die zijn leven zal veranderen. Clara van Gool las de tekst
alsof het een choreografie was. ‘Het leek me een mooi idee om het te vertalen naar een duet.’
Tijd lijkt een zeer rekbaar begrip in Clara Van Gools verfilming van The Beast in the Jungle
van Henry James. We zien hoofdpersonen May Bartram en John Marcher om elkaar heen
draaien in 1903 (het jaar waarin James’ novelle verscheen), tijdens de Tweede Wereldoorlog,
in de Swinging Sixties én in hedendaags Londen. Maar ze worden allebei geen spat ouder.
Van Gool: “Die tijdsprongen zitten niet in het boek, maar ze maken het wachten zichtbaar. In
de film verloopt de tijd niet lineair, het is meer alsof de tijd gestapeld is, als je je daar wat bij
kunt voorstellen. Ik vond het belangrijk om het verhaal vanuit het heden te bekijken. Dat je
terugkijkt naar 1903, toen ze nog niet wisten dat die wereldoorlogen eraan zaten te komen.”
“Ik wilde me ook niet vastleggen op een kostuumdrama in de Britse traditie. Het leek me juist
relevant om dat landgoed af te zetten tegen de moderne architectuur waarin de hedendaagse
scènes zich afspelen.” Daarmee laat Van Gool zien dat het boek van James intens romantisch

én modern is: “Het gaat over twee mensen die kiezen voor vriendschap in plaats van te
trouwen, omdat ze denken dat er nog iets hevigers en groters dan de liefde bestaat.”
Dat hevige – dat is wat John Marcher ‘het beest in de jungle’ noemt: een nog onbekende,
spectaculaire gebeurtenis die zijn leven zal veranderen. “Je kunt het boek lezen als een
psychologische thriller, als een gedicht of als een spookverhaal, dat zit er allemaal in. Maar
het draait om al die beschrijvingen van hun gedachten, hun twijfels, hun speculaties over wat
dat beest zou kunnen zijn. Het is heel beweeglijk, labyrintisch geschreven. Ik las het eigenlijk
als een soort choreografie. Het leek me een mooi idee om het te vertalen naar een duet.”
Vanuit die gedachte is het niet vreemd dat de hoofdrollen worden vertolkt door dansers: Sarah
Reynolds en Dane Jeremy Hurst. In sommige scènes komt hun moderne-dansachtergrond tot
uiting in een enkel gestileerd gebaar, maar er zijn ook momenten waarin hun bewegingen
overgaan in choreografie. Voor Van Gool was het volstrekt vanzelfsprekend om te werken
met dansers. “Toen ik op de Filmacademie zat merkte ik bij regieopdrachten met acteurs dat
ik problemen had met de psychologie die om de hoek komt kijken met tekst. Ik was jong en
dacht: dat is nog niet echt aan mij, ik wilde eerst weten hoe je een film met beeld alleen kunt
vertellen. Eigenlijk een beetje zoals de filmgeschiedenis is begonnen. Na de Academie
maakte ik een film met twee vriendinnen die konden tangodansen. Dat kwam in die film
terecht en die film werd opgepikt.” Daarna volgden de prijzen (waaronder een Emmy voor
Enter Achilles, een pubdansfilm met dansgroep DV8 b) en nog meer films met dans. “Op een
gegeven merkte ik dat er een genre van de dansfilm ontstond, met internationale festivals. Ik
heb me lang verzet tegen dat hokje. Liever noem ik het choreografische film. Daar vallen alle
aspecten van het film maken onder: niet alleen de bewegingen van de dansers of acteurs, maar
ook de camera, de montage en hoe je met geluid omgaat. In die zin maakt Martin Scorsese
ook choreografische films.”
De weerzin tegen tekst en psychologie is inmiddels verdwenen. In Voices of Finance (2015),
een verrassende bewerking van Joris Luyendijks blog over de Londense bankwereld, werkte
Van Gool voor het eerst met tekst. Sarah Reynolds en Dane Hurst speelden ook in die film, en
de manier waarop ze hun teksten uitspraken maakte indruk: Van Gool wist dat ze haar May en
John gevonden had. In The Beast in the Jungle worden de teksten soms uitgesproken door de
spelers, soms alleen als voice-over. “Voor die dansers was het ook nieuwe ervaring om zo
veel met tekst te doen. De psychologie zit in de acteursregie. We hebben complete
binnenwerelden gecreëerd van waaruit ze acteren en bewegen.”

Cinedans en Maya Deren
The Beast in the Jungle zal te zien zijn tijdens Cinedans, samen met tientallen korte en lange
films op het snijvlak van dans en cinema. Plus: er zijn filmportretten te zien van
toonaangevende choreografen: Mitten over het Vlaamse genie Anne Teresa De Kersmaeker,
Play Serious met Zweedse jonge hond Alexander Ekman en In Motion over de Canadese
danslocomotief Louise Lecavallier.
Interessant is daarnaast een compilatie-programma met werk van Maya Deren, de ‘moeder
van de avantgardecinema’. In haar korte leven (1917-1961) werkte de OekraïensAmerikaanse cineaste aan een radicaal eigenzinnig oeuvre, waarin een fascinatie voor de
intrinsieke mogelijkheden van het medium film steevast gekoppeld werd aan een minstens zo

grote fascinatie voor de bewegende mens. Deren mag daarom gezien worden als een maker
van dansfilms, een opvatting die ze zelf onderstreepte met een titel als A Study in
Choreography for Camera (1945). In dit twee minuten durende filmpje – je zou het ook een
videoclip kunnen noemen – is de soepele choreografie van jazzdancepionier Tally Beatty een
constant gegeven, terwijl Deren met montage en camerabewegingen de ruimte manipuleert.
Daardoor lijkt de dans zich naadloos te verplaatsen van een bos naar een woonkamer naar een
museum. Of, nou ja, naadloos? Deren omarmde haar status als amateur en haar films hebben
steevast een rafelrandje. Ook haar laatste voltooide film The Very Eye of Night (1952-1955)
heeft het opzettelijke knip- en plakgehalte dat hoort bij een doehetzelffilmer die artistieke
vrijheid boven technische perfectie stelde. Juist die imperfectie draagt bij aan de kracht van de
film, waarin dansers in diapositief en soms ook ondersteboven zijn gemonteerd tegen de
achtergrond van een sterrenhemel. De dansers worden hemellichamen, maar behouden
tegelijkertijd hun menselijkheid.
Cinedans Eye Filmmuseum en A-Lab’s Playground | 8-10 maart 2019 | cinedans.nl

Kunst & Cultuur Dans: Cinedans

Drama in het repetitielokaal
Cinedans is het jaarlijkse festival voor gedanste films en verfilmde dans. Met dit jaar onder
meer documentaires over choreografen van wereldformaat: Anne Teresa De Keersmaeker,
Alexander Ekman en Louise Lecavalier.
Marijn van der Jagt
6 maart 2019 – verschenen in nr. 10

Cellist Jean-Guihen Queyras en Anne Teresa De Keersmaeker in de documentaire Mitten van
Olivia Rochette & Gerard-Jan Claes © Film Still In Motion
Dat er gedanst wordt in een documentaire over Anne Teresa De Keersmaeker valt te
verwachten. Mitten begint in de repetitiezaal, waar een danser beweegt op cellomuziek. De
suite van Bach wordt ook in de repetitie live gespeeld, op de vloer. De cellist zit met zijn rug
naar de aanwezigen, en de danser blijft bij hem in de buurt. Alsof hij zich door de klanken laat
voeden. Echt interessant wordt het als na deze proloog de dansers, de choreografe en haar
assistente met de cellist aan tafel zitten. Ze turen naar papieren met muzieknoten. Met potlood
krabbelen ze aantekeningen tussen de notenbalken. Met gekleurde stiften worden punten in de
partituur gemarkeerd. Het centrum van deze studieuze muziekanalyse is de cellist, JeanGuihen Queyras. Hij vertelt hoe de verschillende Bach-suites zijn opgebouwd. ‘Vier maten
neergaande baslijn: cadans in A mineur. Pom, pom-pom, pom-pom, pom-pàà’. Hij illustreert
het loopje met zijn handen. ‘Dan: F majeur, dat begint hier. Vier maten.’ Geconcentreerd
volgt De Keersmaeker de uitleg, leesbril op, potlood in de aanslag, soms twijfelend over de
kleur van een markeerstift. ‘Belangrijk in de tweede en derde maat is de hemiool’, zegt
Queyras, en hij zingt de passage voor terwijl hij deze aanwijst in haar partituur.

Je hoeft de muziektermen in het Franstalige gesprek niet te begrijpen – de Wikipedia-uitleg
van de term hemiool is voor een leek amper te volgen – om bij deze filmbeelden in
verrukking te raken. Voorwaarde is dat je ooit een dansstuk van De Keersmaeker hebt
bijgewoond. Wat nog niet meevalt, want ook Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten was
meteen uitverkocht toen deze vorig jaar te zien was in Julidans, en ook voor De zes
Brandenburgse Concerten, onderdeel van het aankomende Holland Festival, zijn geen kaarten
meer beschikbaar. Voor iedereen die meer wil weten over de werkwijze van de Vlaamse
choreografe, die decennialang al de zinnen van de toeschouwers streelt met ogenschijnlijk
eenvoudige bewegingen in speelse, heldere patronen, is er nu de documentaire van Olivia
Rochette en Gerard-Jan Claes. Zelfs in de laatste repetitieweken van Mitten wir im leben sind
is het begrip van de muziek en het inzicht in de structurele opbouw ervan voor De
Keersmaeker én haar dansers essentiëel.
De documentaire is onderdeel van Cinedans, het jaarlijkse festival voor gedanste films en
verfilmde dans dat begin maart plaatsvindt in de bioscoop van Filmmuseum EYE in
Amsterdam en het nabijgelegen A Lab. Het programma omvat zo’n zestig films uit binnen- en
buitenland, waaronder nieuwe korte films van eigen bodem waarbij filmmakers met
choreografen hebben samengewerkt, VR-projecten en interactieve installaties. En de
Nederlandse première van drie lange documentaires over vooraanstaande choreografen van
wereldformaat: De Keersmaeker, Alexander Ekman en Louise Lecavalier.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief
Onafhankelijk en onbevreesd. Sinds 1877.
E-mailadres
Bijzonder aan de vertoning van In Motion is dat de dansliefhebbers Louise Lecavalier eerst
live in actie kunnen zien, want in het weekend voorafgaand aan Cinedans stond haar
voorstelling Battleground in de Amsterdamse schouwburg. De Canadese danseres verkreeg in
de jaren tachtig en negentig de status van een popster met haar woeste platinablonde
dreadlocks, haar duizelingwekkende kamikaze-sprongen in de dansstukken van La La La
Human Steps en haar samenwerkingen met David Bowie en Frank Zappa. Sindsdien heeft
Lecavalier zich als choreografe ontwikkeld. Daarbij staat ze niet aan de zijlijn: in haar
dansstukken is zij nog steeds de blikvanger. Haar vroegere specialiteit, de horizontale
pirouette waarbij ze in de lucht om haar as tolde, zoals archiefbeelden in de documentaire
laten zien, is er niet meer bij nu Lecavalier zestig is. Een zware heupblessure dwong haar om
een nieuwe danstaal voor zichzelf uit te vinden. Die is minstens zo opwindend en betoverend.
Magisch zijn de heerlijk lange sequenties in de documentaire waarin Lecavalier solo danst in
een mooi uitgelichte, industriële repetitieruimte. Met haar frêle, gespierde lijf vertaalt ze de
energie van zinderende trance-muziek in een non-stop dansflow. Kwikzilver snel zijn haar
bewegingen: als een deel van haar lichaam tragere lijnen maakt, schudt haar hoofd op dubbel
tempo of laten haar wriemelende handen de tinteling doorgaan. Haar danstaal is niet vloeiend,
er zit een opzwepende kick in de isolaties en bounces waarmee ze de energie in haar lichaam
steeds verplaatst. Het is knalhelder in vorm en definitie, alsof je kijkt naar een op fast-forward
afgespeelde beeldenreeks.
De fysiotherapeut stelt vast dat een kunstheup haar alleen maar leniger heeft gemaakt

De documentaire van regisseur Raymond St. Jean volgt losjes het wordingsproces van
Battleground, en eindigt bij een opvoering van dit duet met een mannelijke partner. Tegelijk
is het een terugblik op haar carrière. In intieme gesprekken vertelt Lecavalier over haar
begintijd bij La La La Human Steps, haar afscheid daar en over de weg die ze daarna heeft
bewandeld. We zien haar dagelijkse leven: een bezoek aan de fysiotherapeut die verbijsterd
constateert dat een kunstheup haar alleen maar leniger heeft gemaakt, eten met vrienden, tv
kijken met haar tweelingdochters. Een beetje weeïg zijn die harmonieuze taferelen wel, maar
ze liggen in het verlengde van het geluksgevoel dat Lecavalier dansend genereert. Ze vindt
het leven een wonder, en waar zij uitdrukking aan geeft is pure levenslust - mitten wir im
Leben sind. Uit de repetities van Battleground blijkt hoe minutieus alles uiteindelijk vastligt,
maar het momentane van een improvisatiesessie in haar eentje heeft voor Lecavalier even
veel waarde als de publieke uitvoering van een choreografie. En dankzij de aanwezigheid van
de camera is het filmpubliek daar getuige van.

Louise Lecavalier repeteert met een danser voor Battleground in In Motion van Raymond St.
Jean © Film Still In Motion
De documentaire over Alexander Ekman volgt de Zweedse choreograaf, die jaren bij het
Nederlands Danstheater heeft gedanst en daar op zijn 22ste al zijn eerste choreografie maakte,
als hij voor het eerst een dansstuk maakt voor het ballet van de Parijse Opera. Hardop vraagt
Ekdom zich af hoe ver hij kan gaan, en hoeveel artistieke vrijheid hij kan verwerven in dit
prestigieuze instituut. Play is de titel van de voorstelling waarin de choreograaf het voltallige
balletgezelschap wil laten spelen als kinderen. Dat is razend moeilijk voor volwassen
balletdansers die gewend zijn aan precieze aanwijzingen. Je ziet hoeveel moeite de dansers
hebben met de eindeloze improvisaties die een van hen, uitgeteld, ‘richtingloos’ noemt. Een
uitdragerij aan speelmateriaal wordt aangerukt en in het decoratelier vervaardigd: duizenden
balletjes voor een ballenbak waar de dansers zich in kunnen storten, blokken om op te
klimmen. Er komen wonderlijke kostuums zodat de dansers zich fantasiefiguren kunnen
wanen. Muziek wordt speciaal voor de voorstelling gecomponeerd. Te midden van die
gigantische machinerie blijft Ekdom zoeken naar de kinderlijke speelsheid die verdwijnt
zodra een scène wordt vastgelegd. Mooi zijn de eenzame momenten dat de choreograaf zelf in
de repetitezaal aan het spelen slaat, om te voelen wat hij aan de dansers wil overdragen. Na

een eerste try-out verzucht hij vertwijfeld dat alles anders moet, en begint hij vanuit een ander
startpunt.
Toch is Play Serious een onbevredigende film. De regisseur focust op het drama in het
repetitieproces, en klopt dat op. Tussenkopjes als ‘de eerste crisis’ en ‘de tweede crisis’
suggereren dat de pleuris uitbreekt, maar de dansers zijn bewonderenswaardig volgzaam en
meedenkend, en de leiding van de Parijse Opera blijft vanuit het volste vertrouwen achter de
choreograaf staan. Irritant is dat je wel de vertwijfeling meemaakt van de choreograaf, maar
niks meekrijgt van de inzichten en beslissingen die hem verder helpen. De problematische
kinderspelscènes waar de film op focust geven totaal geen beeld van de uiteindelijke
voorstelling, misschien omdat deze na een succestournee op dvd is uitgebracht. Clandestien
gemaakte opnamen uit de zaal die op internet circuleren, tonen dat er in Play ook
adembenemend mooi wordt geballet.
De documentaire over Anne Teresa De Keersmaeker bevat ook alleen maar fragmenten van
het dansstuk in wording. Je moet Mitten wir im Leben sind gezien hebben om te weten dat de
cellist één suite speelt zonder dat er dansers op het podium zijn. Of dat De Keersmaeker elke
afzonderlijke Bachsuite zal inleiden door met krijt of plakband lijnen op de dansvloer te
maken. De regisseur heeft de medewerkers niet geïnterviewd over haar motieven of
worstelingen, er zijn geen terugblikken op De Keersmaekers carrière en hoe gelukkig ze is
met vrienden of kinderen komen we ook niet te weten. We zien haar louter aan het werk in
het repetitielokaal, een majestueuze voormalige fabrieksruimte in het Duitse Glabbeck, waar
de voorstelling ter gelegenheid van de Ruhrtriennale in 2017 in première ging. Het inzoomen
op passages die nog niet helder zijn, vertelt genoeg. Ook bij de delen waar De Keersmaeker
zelf in meedanst, volgt ze elke stap die haar mededansers maken. Een duet is nog niet ten
einde of de choreografe vraagt aan de jongeman waar ze net mee rond de cellist cirkelde, hoe
hij nou de overstap maakt van de ene vloerlijn naar de andere. De danser doet het voor, hij
ziet het probleem niet zo, maar De Keersmaeker noemt het een ‘bastaard-oplossing’. De
overgang moet worden gemarkeerd, en als de danser dat te ingewikkeld maakt, doet de
choreografe voor hoe eenvoudig het kan.
Meekijkend met De Keersmaeker begrijp je wat ze zoekt. Dat ze de mathematische patronen
in de muziek van Bach in beweging vertaalt, en daarbij recht wil doen aan de complexiteit
ervan maar tegelijk ruimte wil creëren voor de gevoelens die de celloklanken oproepen. En
daarvoor moet de dans moeiteloos en onnadrukkelijk zijn. De huppelpasjes, draaien,
armzwaaien en koprollen, de afwissselingen tussen luisterend stilstaan en cirkelend
rondrennen, het dient allemaal om de muziek te tonen zonder haar te interpreteren: de
dynamiek, de stemmingsveranderingen, de manier waarop Bach zich door de donkerte heen
werkt naar een bevrijdend vergezicht. Het drama van dit repetitieproces hoeft niet te worden
opgeklopt. Het zit in de muziek. Wat De Keersmaeker doet, is zich daarvoor openstellen.

Cinedans vindt plaats van 8 t/m 10 maart in Amsterdam; cinedans.nl
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Henry James als een duet van dansende
lichamen

The Beast in the Jungle van Clara van Gool. De dansfilm is gebaseerd op de gelijknamige
novelle van Henry James. JACQ. ALGRA
In The Beast in the Jungle van de Amsterdamse filmregisseur Clara van Gool zien we dansers
in de hoofdrol. 'Het hele verhaal draait om wat deze man en vrouw elkaar niet zeggen.'
"Ik lees graag en ik heb wel iets met de Engelse 19de eeuw," beaamt Clara van Gool (57). "Ik
hou van die romantiek, vooral de zwarte kant ervan, het gothicelement. In dit verhaal van
Henry James komen veel dingen samen. Je kunt het als een geestverhaal, maar ook als een
psychologische roman lezen. Het is echt een mengvorm waar je lekker lang uit kunt putten."
Het is niet de eerste keer dat Van Gool zich voor haar films laat inspireren door literatuur.
Eerder kwamen onder andere Jevgeni Onegin van Alexander Poesjkin (Bitings and Other
Effects, 1995) en Gloed van Sandor Marai (Coup de Grace, 2010) aan de beurt. Nu dus James'
novelle The Beast in the Jungle uit 1903.
Om de hete brij
"Tijdens het lezen zie ik geen letterlijke dansbewegingen, maar ik zie wel dat het dansende
lichaam het mooiste medium is om het verhaal mee uit te drukken. Onder de tekst van de

personages ligt een scala aan emoties en dat is energie die voor mij tot dans leidt. Tussen de
hoofdfiguren in dit boek zag ik meteen een duet: ze draaien de hele tijd om elkaar heen. En
om de hete brij; het wordt niet duidelijk wat dat 'beest' nou is."
Dat dansers de hoofdrollen vervullen in Van Gools oeuvre is zeker niet de eerste keer. In de
afgelopen drie decennia zag een hele reeks dansfilms, gedanste commercials en adaptaties van
dansvoorstellingen het licht. In 2015 verscheen haar dansdocumentaire met maar liefst negen
dansers, gebaseerd op de banking blogs van Joris Luyendijk: Voices of Finance.
"Het is niet zo dat ik van meet af aan per se dansfilms wilde maken - ik wilde beeldende
verhalen vertellen met behulp van mise-en-scène, montage en beweging. En ik was bevriend
met een aantal dansers, zo is het begonnen."
"Met dialogen had ik op de filmacademie ook wel wat gedaan, maar de psychologie die erbij
komt kijken met acteurs vond ik destijds - ik was 22 toen ik afstudeerde - verschrikkelijk.
Voices of Finance was de eerste keer dat er tekst bij kwam."
Gothic touch
"Met acteurs werken vind ik ook leuk. Daarom heb ik voor deze film met een aantal Engelse
acteurs onderzocht hoe zij tekst en beweging combineerden. Dat was niet overtuigend, zodra
ze dansten werd het toch te gekunsteld."
"Maar bij Sarah Reynolds - zij danste voorheen bij het Nederlands Dans Theater in Den Haag
en maakt ook deel uit van de cast van Voices - had ik meteen: dit is mijn May Bartram. We
hadden bovendien een klik over die gothic touch. Dane Hurst - voormalig danser bij Rambert
in Londen - verraste me in Voices zo met de manier waarop hij de tekst bracht, dat ik hem
voor de rol van John Marcher heb gekozen. Hun combinatie levert ook een mooi contrast op."
Zij is verliefd en wacht jarenlang af, hij heeft een somber voorgevoel en verzet geen stap.
Komt zo'n verhaal wel uit de verf met dansers? Wordt het niet te abstract? Fondsen en
producenten twijfelden aanvankelijk, ook al ontving Van Gool reeds diverse prijzen.
"Er is lef voor nodig om een verhaal van James voor film te bewerken en in een hybride vorm
te gieten. Met dans hoopte ik de diepte uit de novelle overeind te houden. Voor mij is deze
film het bewijs dat er dansers zijn die dat heel goed kunnen."

Midden in de repetities van De
Keersmaeker

→ In Mitten wordt het repetitieproces nauwkeurig gevolgd.
DANS
Mitten
Door Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes
Te zien morgen, op Cinedans in Eye
JACQ. ALGRA
We vallen er middenin. Dat verklaart de titel van de documentaire, die enerzijds verwijst naar
de naam die Anne Teresa De Keersmaeker gaf aan haar choreografie (Mitten wir im Leben
sind/Bach6Cellosuiten), maar vooral ook naar het feit dat de makers ervan halverwege het
repetitieproces begonnen met filmen.
Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes deden dat op verzoek van de choreografe, die zich steeds
meer bekommert om het conserveren en overdragen van haar dans: door repertoire op te
blijven voeren met nieuwe generaties dansers, boeken over haar werk uit te geven en
filmmakers toe te laten in haar studio's.
Sleutelwoord voor De Keersmaekers werkwijze is een nauwgezette analyse van de muziek,
een bestudering van elk detail in de partituur. Dat voortraject vormt de basis voor de
choreografische 'partituur' die ze vervolgens telkens in samenwerking met de dansers
ontwikkelt.
Die details in de muziek krijgen in Mitten veel aandacht. Queyras is prominent aan het woord:
wat noteerde Bach, hoe interpreteert hij dat en hoe hoor je dat in zijn spel.
De andere kant van de relatie tussen muziek en dans komt minder goed uit de verf. De

Keersmaeker, die inmiddels veertig jaar choreografeert op een klankwereld van Steve Reich
en Thierry De Mey via Mozart en Schönberg tot Indiase raga's en Miles Davis, komt vooral
aandachtig luisterend in beeld. Ook de vier dansers komen weinig aan het woord.
Kort glijdt de camera over De Keersmaekers versie van de partituur, vol notities en gekleurde
lijnen. Hetzelfde geldt voor de patronen die zijn aangebracht op de vloer, terwijl dat nou juist
aanknopingspunten zijn om haar werkwijze te onthullen. Hoe vertaalde de choreograaf Bachs
muziek naar fysieke en ruimtelijke parameters? Waar laat ze ruimte voor de persoonlijke
inbreng van de dansers? Waarom keerde ze terug naar Bach? Dat zijn kwesties die hier niet
aan de orde komen. De makers kiezen voor louter registreren wat zich tijdens de repetities
aandient, het is wat het is.
Dat is jammer, want De Keersmaekers minutieuze studie van Bach dient uiteindelijk een
hoger doel. Structuur en emotie zijn keerzijden van dezelfde schelp, abstraheren doe je om
plaats te maken voor de verbeelding - om maar een paar uitspraken van de choreograaf te
noemen.
Daarom zijn de beelden van buiten de studio die Rochette en Claes totaal terloops toevoegen
het mooiste: de wind die een spel speelt met de kruinen van de bomen en ze continu in
beweging houdt.
Parool 9 maart 2019

Cinedans: Vrolijk jucken doe je vanuit de
heup
Van ongegeneerd esthetisch via bevlogen sociaal engagement tot een oproep aan vrouwen om
hun plek op te eisen. Festival Cinedans combineert het moeiteloos in de zestiende editie in
Eye en A-lab's Playground.
Fritz de Jong7 maart 2019,
15:25

JUCK Beeld Dea Saracevic
Ja, er wordt gedanst in de films die vertoond worden in het programma Urgent: Social Shorts.
Door mensen, zoals je kunt verwachten. Maar ook door dingen. Makers van dansfilms staan
graag stil bij hoe de dingen bewegen. Zoals de wegwerptentjes op een festivalterrein in Cults,
die worden opgetild door de wind om rond te dwarrelen in een wonderlijk afvalballet.
In Gatha zoomt de camera in op de trillingen van een aangeslagen trommelvel en het
gewapper van tientallen kriskras door elkaar gespannen vlaggetjeslijnen. En Competing for
Sunlight: Ash opent met een close-up van de rook die omhoogkringelt boven een smeulend
vuurtje.
Wat de makers van deze social shorts volgens de programmeurs van Cinedans verbindt, is
weer een hele andere beweging: die van het maatschappelijk engagement. En zoals het zo
vaak gaat bij dit soort samengestelde programma's: die sociale betrokkenheid is bij de ene
film een stuk uitgesprokener dan bij de andere.
Provocerende performances
Zonder meer geëngageerd - om niet te zeggen activistisch - is het Zweedse Juck. De film is
gemaakt door een vrouwencollectief dat het vrouwenlichaam wil bevrijden van culturele
vooroordelen. Gehuld in schooluniformen - Schotse rok, witte bloes, zwarte stropdas en

kniekousen - stellen ze de mannelijke blik ter discussie bij provocerende performances op
straat en in metro's.
Het belangrijkste wapen in hun strijd is de juck-beweging: een wijdbeens uitgevoerde reeks
stoten vanuit de heup. Die move is niet alleen een artistiek handelsmerk, de vrouwen van Juck
moedigen via hun YouTubefilmpjes andere vrouwen aan de juck in hun dagelijks repertoire
op te nemen. In een grappige scène - humor heeft Juck ook - zien we tientallen vrouwen van
alle maten en leeftijden, gekleed in diezelfde schooluniformen, er vrolijk op los jucken.
Nog massaler, maar minder vrolijk, zijn de beelden van een dancefeest in Cults. Het Franse
kunstenaarsensemble La Horde - dat vorig jaar op Julidans indruk maakte met de
jumpstylevoorstelling To Da Bone - filmde een festivalmenigte die zich laat meeslepen in een
gezamenlijke trance. We zien ook beelden van de volgende dag: een modderig terrein.
Her en der wat uitgetelde mensen op de grond, tussen enorme bergen festivaltroep. Euforie en
roes worden afgewisseld met de onvermijdelijke kater. In dat opzicht zou je Cults kunnen
zien als een filmische metgezel van Crowd, Gisèle Viennes meesterlijke eerbetoon aan de
vroege dancescene. Terwijl Vienne vooral inzoomde op de onderlinge verhoudingen tussen
festivalgangers, kiest Cults voor een afstandelijker perspectief.
Vooral vragen de makers zich af of je nog wel een authentiek groepsgevoel kunt beleven op
hedendaagse festivals die - sinds de eerste, min of meer spontane popfestivals in San
Francisco en Woodstock een halve eeuw geleden - in hoge mate gecommercialiseerd zijn.
Door de sneeuw
Authenticiteit is ook een thema in Birds in the Earth. De Finse regisseur Marja Helander voert
twee ballerina's op die zich op spitzen voortbewegen door de dorpen en wouden van het
Sami-volk. De klassieke passen van de dansende zusjes Birit en Katja Haarla worden afgezet
tegen de winterse natuur van Lapland.

Birds in the Earth Beeld Sanne Zurne

In smetteloos witte tutu's gestoken ballerina's die zich tiptenend door de sneeuw bewegen: het
is het soort contrasten waar videoclipmakers in de jaren 1980 dol op waren. Al net zo
ongegeneerd esthetisch is het in Tibet gesitueerde Gatha. Je kunt je afvragen in hoeverre deze
film van Chenglong Tang het stempel 'social short' verdient.
Want je zou dit gestileerde verslag van een bedevaart die twee broers ondernemen naar de top
van de heilige berg Kailash net zo goed kunnen opnemen in een programma over
spiritualiteit. Of over broederliefde. Of bergen. Maar goed. Dat doet niet af aan de National
Geographic-achtige schoonheid van sommige beelden. Met als hoogtepunt een boeddhistisch
hiphopduet tussen duizenden wapperende vlaggetjes in alle kleuren onder de zon.
Cinedans: 8 t/m 10 maart in Eye Filmmuseum en A-Lab's Playground.

The [end) of history illusion] Beeld Celia Rowlson-Hall

Wereldwijd overzicht
Dansfilmfestival Cinedans brengt de komende drie dagen in Eye en A Lab de internationale
stand van zaken in kaart. Zoals gebruikelijk zijn er portretten te zien van toonaangevende
choreografen: Mitten over het Vlaamse genie Anne Teresa De Keersmaeker, Play Serious met
Zweedse jonge hond Alexander Ekman en In Motion over de Canadese danslocomotief
Louise Lecavalier.
Intrigerend in deze zestiende Cinedans is de choreografische speelfilmbewerking die Clara
van Gool maakte van Henry James' novelle The Beast in the Jungle. De hoofdrollen in dit
psychologische drama worden niet gespeeld door acteurs, maar door dansers: Sarah Reynolds
en Dane Hurst.
Verder zijn er vele korte dansfilms te zien. Naast de stevige jaaroogst Nederlandse shorts is er
een mooi compilatieprogramma met werk van Maya Deren, de 'moeder van de avantgardecinema'. In haar korte leven (1917-1961) werkte de Oekraïens-Amerikaanse cineaste aan een
radicaal eigenzinnig oeuvre, waarin een fascinatie voor de unieke mogelijkheden van het
medium film steevast gekoppeld werd aan een minstens zo grote fascinatie voor de
bewegende mens.

Parool Plus Filmrecensie

Dans als extra dimensie in The Beast in the
Jungle
The Beast in the Jungle is een intrigerend en sfeervol samenkomen van dans en dialoog. Geen
makkelijke combinatie, maar het resultaat is geslaagd.
Jos van der Burg13 maart 2019,

Sarah Reynolds en Dane Hurst als May en John in The Beast in the Jungle Beeld Ricardo
Vaz Palma
Waarom een speelfilm maken met personages die alleen praten? Waarom ze niet ook laten
dansen? Regisseur Clara van Gool maakt al sinds haar afstuderen aan de Filmacademie in
1985 dansfilms - zelf spreekt ze liever van choreografische films. The Beast in the Jungle is
haar eerste lange speelfilm met personages die zowel praten als dansen.
Dat is geen makkelijke combinatie, want de conventionele speelfilm leeft van realisme, dat
haaks staat op dans als geabstraheerde en gestileerde uitingsvorm. Scenarist Glyn Maxwell en
coscenarist en regisseur Van Gool hebben flink moeten puzzelen om de twee vormen samen
te brengen, maar het resultaat is intrigerend en sfeervol.
The Beast in the Jungle is een bewerking van de gelijknamige novelle van Henry James uit
1903. Twee dertigers, May en John, komen elkaar bij toeval weer tegen in een Engels
landhuis. Elf jaar eerder hadden ze elkaar op een Italiaans eiland voor het eerst ontmoet.
Tijdens die ontmoeting had John verteld dat hij voelde voorbestemd te zijn voor iets groots en
uitzonderlijks. Wat dat zou zijn, wist hij niet, maar ooit zou dat grootse en uitzonderlijke hem
als een beest in de jungle bespringen.

Geobsedeerd door wat hem in de toekomst te wachten stond, zette hij zijn leven in de
wachtstand. Het maakte hem blind voor alle mogelijkheden in het heden, zoals een
liefdesrelatie met May. Elf jaar later staat Johns leven nog steeds in de wachtstand. Na de
hernieuwde kennismaking zoekt hij May soms op als vriend, maar verdwijnt hij ook steeds
weer. Aan het einde van het verhaal begrijpt hij eindelijk wat het beest in de jungle was.
Gefrustreerd liefdesdrama
De biografen van James ruziën nog steeds over de interpretatie van de tragische novelle. Is zij
verkapt autobiografisch? Staat John voor James, die nooit trouwde, omdat hij waarschijnlijk
homoseksueel was?
Een grote verandering in de bewerking van het boek door Maxwell en Van Gool is dat de
film, die we een gefrustreerd liefdesdrama kunnen noemen, zich afspeelt in vier tijden: in het
begin van de 20ste eeuw, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de jaren zestig en in het heden.
Het zorgt voor meer dynamiek, maar geeft ook een steeds andere blik op Johns motieven om
zich niet te binden aan May. Zo oogt hij in het begin van de 20ste eeuw als een romanticus,
die zwelgt in verlangen zonder tot daden te komen. In het heden is hij een ambitieuze
carrièreman in de Londense City, die geen tijd heeft voor zoiets triviaals als de liefde.
The Beast in the Jungle
Regie Clara van Gool
Met Sarah Reynolds, Dane Hurst
Te zien in Eye, Rialto
Centraal in The Beast in the Jungle staan de ontmoetingen in het sfeervolle landhuis, waarin
May woont. De twee praten er met elkaar zonder te zeggen wat ze echt denken. Iets eerlijker
over hun gedachten en gevoelens zijn ze als voice-over.
Ingenomen personage
Maar het directst in hun emoties zijn ze in hun dans, want daarmee verraden ze hun
werkelijke gevoelens. Cameraman Richard van Oosterhout brengt prachtig in beeld hoe ze om
elkaar heen draaien zonder elkaar te bereiken.
Dat May en John worden gespeeld door professionele dansers (Sarah Reynolds en Dane
Hurst) pakt uiteraard goed uit voor de dansscènes, maar een stuk minder voor het acteren.
Reynolds roept als May behoorlijk wat emoties op, maar Hurst speelt John als een vlak, nogal
met zichzelf ingenomen personage.
Nooit staat hij stil bij wat zijn obsessie met zichzelf en zijn leven voor May betekent.
Misschien verraadt haar afwachtende houding dat het verhaal in 1903 is geschreven: welke
vrouw blijft tegenwoordig nog eeuwig wachten op een egocentrische kwast als John?

'Als ik gek ben, wil ik niet gestoord worden'

Frank Ruiter
Gioia Norina Melody Fiorito (34) is de hoofdpersoon in de documentaire Gioia, over het
grijze gebied tussen normaliteit en gekte. 'Bipolair zijn betekent juist dat je heel erg leeft.'
MARCEL WIEGMAN

Gioia Norina Melody Fiorito zit op de bank en spreidt haar armen. Waar zitten we vandaag?
Ergens in het midden tussen depressie en manische psychose. Ergens tussen 'ik wil niet meer
leven' en de totale storm in je hoofd. Op de plek waar je sommige dagen wel leuk vindt en
andere dagen niet, maar over het algemeen 'gewoon kunt doorgaan'.
Fiorito is de hoofdpersoon in de korte documentaire Gioia van Laura Stek over 'het grijze
gebied tussen normaliteit en gekte', geselecteerd voor de Gouden Kalfcompetitie en volgende
week zondag te zien op NPO 3. "Waarom," zegt ze daarin, "zou je ooit normaal of gezond

willen zijn als je omringd kan zijn met liefde en gekte en vrolijkheid?"
Tja, waarom?
In 2010 belandde ze voor het eerst in de kliniek, 26 jaar oud, aan het afstuderen in taal- en
cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Na tien doorwaakte nachten weggebracht door de
politie. "Platgespoten, vernederd en mishandeld," zegt ze. "Als je zoiets in een normale staat
meemaakt is het de grootste nachtmerrie die er is."
"Ik weet dat ik het gevoel had dat ik altijd een kraai zag," zegt Fiorito in de documentaire.
"Dat er een soort vogel vanuit de onderwereld de hele tijd op een boom voor me zat bij het
raam. Dat ik het gevoel had dat er boodschappers waren. Dat ik dat geruststellend vond, maar
ook heel erg eng."
En: "Wat is het verschil tussen de mensen met een rijke fantasiewereld en de mensen die in
die fantasiewereld willen wonen?"
Vroeger danste ze graag. Verloor ze zichzelf in het moment. Nu zegt ze: "Jezelf verliezen is
iets wat beangstigend is geworden, iets wat ik moet vermijden."
Wat heeft u?
"De medische term is: een bipolaire stoornis."
Dat klinkt meteen beladen.
"Ja, ik zeg altijd maar: als ik gek ben, wil ik niet gestoord worden."
Kunt u omschrijven wat het is?
"Een bipolaire stoornis, type 1. Dat is de versie waarin je niet alleen maar hypomaan wordt, of
licht manisch, maar doorslaat in een psychose. Daar komt zo veel kracht bij vrij dat je
gevaarlijke dingen gaat doen en de repercussies ernstig zijn. Mensen met type 1 kopen een
huis terwijl ze het niet kunnen betalen of ze geven al hun spullen weg. Of ze springen uit het
raam omdat ze denken dat ze kunnen vliegen. Na de manie volgt de depressie, dan ben je
helemaal op. Dan ben je slapjes en kan je niets."
U zegt: ik bén bipolair.
"Iedereen, zowel mijn vader als psychiatrische hulpverleners, vindt dat ik dat niet zo moet
zeggen: je bént niet bipolair, je hébt een bipolaire stoornis. Ik ben een vrouw. En: ik ben moe.
Het ene beschrijft wie je in essentie bent, het andere in welke staat van zijn je bent. In het
laatste geval moet je jezelf in stukjes snijden. Dan zeg je: er is een gezond deel en dat ben ik
en er is een ongezond deel en dat ben ik niet." "Maar het is echt niet zo dat ik opeens iemand
kan worden die zich niet aangetrokken voelt tot een euforisch gevoel van geluk. Ik zal voor de
rest van mijn leven mijn best moeten doen om meer in het midden te blijven dan de
gemiddelde mens."
Vermijdt u nu het woord normaal?

"Normaal? Wat is normaal? Een normale Nederlandse vrouw heeft 1,8 kinderen, maar ik heb
nog nooit een vrouw met 1,8 kind gezien."
In de documentaire zegt u over die periodes van euforie: "Zoveel licht, zo veel liefde, zo veel
energie, zo veel vertrouwen en zo veel schoonheid, dat is beter dan MDMA."
"Ik noem dat de manische reus. Die is supersterk. Die is niet bang. Die heeft power. Er zit
genialiteit in en snelheid van denken. Op het Barlaeus Gymnasium moesten we veertien
eindexamenvakken doen. Ik kan je verzekeren: het is best handig om dan een beetje
hypomaan te zijn."
Alsof je drugs gebruikt hebt?
"Het is enorm verslavend. Je voelt je scherp, je voelt je sexy, dat is heel fijn. Het is net als met
verliefdheid. Het liefst zou je dat je hele leven willen zijn, maar tegelijkertijd weet je dat het
niet goed voor je is."
Die periode van hypomanie...
"Dan vindt iedereen je hartstikke leuk."
Maar dat stuk erbovenop?
"Als je manisch-psychotisch wordt? Als je hypomaan bent, word je op een gegeven moment
moe. Dan ga je rusten of een paar dagen op vakantie. Dan word je weer rustig, voel je je weer
veilig en kabbelt het leven voort. Maar bij mij? Ik heb op een gegeven moment tien nachten
achter elkaar niet geslapen."
Wat gebeurt er dan?
"Ik liep. Heen en weer. Dag en nacht. Ik luisterde muziek en maakte kunst. Ik was alles aan
het ordenen. Op een gegeven moment kun je je gedachten niet meer stoppen en neem je alles
letterlijk. Dan is het echt niet meer leuk. Het ergste is dat je bang wordt. Nu ik erover nadenk:
het allerergste is de angst dat je voorbij het normale gaat."
"Mijn moeder en mijn zusje waren hier in huis. Het was bijna een soort wake. Ze sliepen bij
mij en probeerden alles binnenshuis te houden totdat ze het niet meer aankonden. Bij de
psychiater hebben ze de politie gebeld. Ik was beledigend, ik was hyperseksueel, ik kon niet
meer stoppen met praten en zong ook veel."
Ze zingt: "Bel de politie, de brandweer of je vader op, anders gaat het feest dit jaar niet door."
U werd in de cel gezet.
"Ja, alleen."
Wist u wat er aan de hand was?
"Het fijne van een manische psychose is: je bent de storm, je bent de chaos, je bent nog
heftiger dan zij. Pas achteraf denk je: wat is me overkomen? En komt de schaamte. Als ik

kalmeringsmiddelen had gehad, was ik gewoon gaan slapen. Dan was ik alleen een beetje raar
geweest. Maar als je tien dagen niet slaapt is het of je hersenen geïnfecteerd raken. Dat neem
ik de psychiater wel kwalijk: doodsbang om pillen voor te schrijven omdat je daar verslaafd
aan kan raken, maar als je in de kliniek komt spuiten ze je plat."
Twee keer zag Fiorito na haar crisisopname de Valeriuskliniek in Zuid van binnen, in 2010 en
in 2012 een paar maanden. "Ik heb een extraverte persoonlijkheid," zegt ze. "Als ik gek doe,
dan doe ik extravert gek. Je hebt ook mensen die in zichzelf kruipen. Die kijken op zolder
naar samenzweringsfilmpjes of schrijven online gemene dingen. Op een gegeven moment
schieten ze iemand neer en dan zeggen de buren: 'Het was zo'n aardige man.'"
Heeft u enig idee waarom juist u hier last van hebt?
"Een bipolaire stoornis is genetisch, alleen komt het niet bij iedereen tot uiting. Ken je Elena
Ferrante met haar Napolitaanse romans? Daarin komt Lila voor, een heel vurig karakter dat
daardoor steeds in de problemen komt. soms denk ik: is het mijn Italiaanse temperament of is
het de stoornis die mij parten speelt?"
Kunt u zich herinneren waardoor het die eerste keer misging?
"Ik kwam terug uit Guatemala, waar ik stage had gelopen. Ik had geen huis meer, geen geld
en geen lessen, maar ik moest nog wel mijn scriptie en stageverslag schrijven. Er was totaal
geen structuur, ik zat voor mijn gevoel in een extreem onveilige omgeving. Ik heb mijn
scriptie nog moeten verdedigen, terwijl ik al in de gesloten afdeling zat. Ik was aan het zweten
en aan het trillen, onder de medicatie. Maar ik heb het gehaald."
De grenzeloosheid in haar hoofd was er al op de basisschool. Armpje drukken met vier jaar
oudere jongens en dan ook nog winnen. "Ik realiseerde me dat de jongens die ik leuk vond,
mij leuk vonden als ik de leraar pestte. Dus pestte ik de leraar."
Thuis was er een scheiding, op straat was er geweld. In het zwembad werd ze lastiggevallen
door Marokkaanse jongens uit de Diamantbuurt. Ze werd bedreigd met een mes, tien jaar oud.
"Stel je voor," zegt ze, "dat ik in de provincie was opgegroeid, op een rustig plek zonder
prikkels en zonder al dat geweld. Misschien was er dan wel nooit iets aan de hand geweest."
Kunt u uw stemmingswisselingen tegenwoordig sturen?
"Mijn benadering is contra-intuïtief. Dat betekent dat ik juist niet moet doen wat ik voel dat ik
moet doen. Dus als ik opeens mijn exen wil bellen: niet doen. Als ik de hele tijd zin heb om af
te spreken om naar de kroeg te gaan: binnen blijven. En als ik denk: de mensen zijn stom en
het is thuis zo gezellig met mezelf en mijn boek, dan moet ik juist contact opnemen met
anderen en me openstellen."
Haar vader is kunstenaar, zoon van een Siciliaanse operazanger en een telg uit de Twentse
textielfamilie Ter Kuile. Haar moeder is Engels, overtuigd socialist en werkzaam als
therapeut. Ze groeiden op in de jaren zestig en zeventig. Ban de bom, tegen de oorlog in
Vietnam, flowerpower. Haar vader had een biologische winkel in Ermelo.
Ze leerden elkaar kennen als volgelingen van de Indiase goeroe Prem Rawat, ook bekend al
Maharajji. "Mijn ouders noemden de 'mind' gevaarlijk," zegt Fiorito. "Ze vonden dat je je niet

moest identificeren met elke gedachte die je hebt. De kern van hun opvoeding was: dat wat je
zoekt zit in jezelf. Om geluk te ervaren hoef je niet eindeloos op zoek naar welvaart of
succes."
Niet onbelangrijk: ze waren van de antipsychiatrie.
Fiorito: "Ze geloofden in acceptatie van wie je bent, in vrijheid boven controle. Mijn moeder
had als therapeut psychiaters in behandeling, die niet naar andere psychiaters wilden. Ze heeft
ook veel mensen uit de psychiatrische inrichting gehaald, die daar al veertig jaar zaten omdat
ze een keertje, weet ik veel, de buurman verkeerd hadden aangekeken."
Dus toen ze zagen hoe het met u ging...
"Ze wilden me niet verraden."
Zo zagen ze dat?
"Ja, ze wilden me niet laten opnemen."
Verraden aan de psychiatrie?
"In hun ogen is de psychiatrie afwijzing. Je bent goed zoals je bent. Laat je niet gek maken.
Iedereen maakt weleens iets ergs mee in zijn leven, maar daar hoef je niet de rest van je leven
voor te worden gelabeld. Ze hebben erg geprobeerd om van me te houden zoals ik ben. Ik
neem het ze niet kwalijk, maar op een bepaalde manier zat er grenzeloosheid in hun denken,
terwijl ik juist een grens nodig had."
Hebben ze uw opname nu wel geaccepteerd?
"Ik heb ze geleerd dat er ziektes zijn die je niet kunt behandelen met onvoorwaardelijke
liefde. Maar geaccepteerd? Kijk: als jij een nieraandoening hebt, los je dat niet op met
handoplegging en het eten van een stukje zeewier. Dat geldt ook voor geestelijke ziektes."
"En dan bedoel ik niet dat je de rest van je leven onder behandeling moet staan, maar wel dat
er momenten kunnen zijn rond bijvoorbeeld scheiding of baanverlies dat je
copingmechanismen niet meer werken. Dan moet er iemand van buitenaf ingrijpen, omdat je
anders jezelf kapot maakt. Zo simpel is het."
En daar mag best een pil aan te pas komen?
"Dat vind ik wel. Ik zeg vaak tegen mijn familie: ik slik de bittere pil van de werkelijkheid
wel."
Kunt u leven met wat u hebt?
"Bipolair zijn betekent juist dat je heel erg leeft."
Ik bedoel: maatschappelijk functioneren.

"Als je bedoelt of ik zou kunnen werken? Ja. Maar kan ik ook ergens werken waar ze een
soort bonus krijgen als ze me aannemen en waar ze me vervolgens behandelen alsof ik een
halvegare ben om me daarna snel weer op straat te zetten? Nee. Dat geeft mij niet genoeg
structuur en veiligheid."
Heeft u ervaring met afwijzing?
"Ik vind dit vervelende vragen."
Waarom?
"De meeste mensen die hebben wat ik heb, voelen zo veel schaamte over wat ze hebben
meegemaakt dat ze zich isoleren, zelfs voor hun familie. Dat is het gedeelte wat de ziekte
ondraaglijk maakt. Vanuit het UWV is het ook een onderwerp: moet je erover praten of juist
niet? Er is zo veel angst voor psychiatrische aandoeningen, er zijn zo veel slechte
voorbeelden."
"Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan, ik heb communicatietraining gegeven aan migranten
en ik heb ondersteunend werk gedaan bij inburgeringscursussen, maar soms denk ik dat het
makkelijker is om een lichte verstandelijke handicap te hebben dan bipolair te zijn."
Is dat de reden dat u er nu zo open over bent?
"Ik zat op het gymnasium, ik had een eigen theaterbedrijf met mijn zusje toen ik studeerde, ik
was aanvoerder van het hockeyteam. Ik werd altijd gezien als slim en sterk, als een doorzetter
en als mooi. En opeens ben je een afgeschreven persoon die niet meer mee gaat komen. Een
loser. Je schaamt je voor je vroegere vrienden. Door de pillen word je dikker, je voelt je
minder mooi. Alles wat je leuk vond aan jezelf ben je kwijt. Is dat leefbaar? Nou, nee."
"Op dat punt aangekomen, kun je twee dingen doen: zwijgen of praten. De meeste mensen
kiezen voor het eerste. Die doen alsof er niets aan de hand is. Die gaan naar alternatieve
therapeuten, zodat ze niet worden geregistreerd. Die denken: we laten ons niet labelen en gaan
alleen nog maar met vrije geesten om. Tussen de normale mensen zijn ze zenuwachtig en
proberen ze zo gewoon mogelijk te doen, bang dat ze worden afgewezen in vriendschappen,
relaties en werk. Zo kun je je leven leven, maar niet met plezier. Je raakt gespleten. Los van
de stoornis, zie ik dat als de echte ziekte."
Heeft u een relatie?
"Ja."
Is dat moeilijk?
"We zijn zeven jaar samen. We hebben elkaar ontmoet in de coffeeshop en zijn allebei
gestopt met blowen. We steunen elkaar. Het is liefdevol. Ik ben nu 35 en wil een kind. Dan
zal ik me goed moeten gedragen. Ik ben gestopt met roken, ik wandel elke dag minstens acht
kilometer met mijn vriend, ik slik mijn pillen."
Denkt u nooit: rot op met die pillen?

"Ik kan mezelf nu reguleren zoals ik dat in het verleden niet kon. De lijn waarop ik wandel is
dun. Wat offer ik op? Mijn lichaam of mijn geest? We hebben het gehad over het taboe op
psychiatrische aandoeningen, maar wat denk je van het taboe op dik zijn? Er zijn heel veel
mensen die liever superdun zijn en zo gestoord als een huis, dan stabiel en dik. Maar wat denk
je: zit een kind te wachten op een moeder die slank is of een moeder die stabiel is en er voor
hem kan zijn. Daarom blijf ik die pillen nemen."
Wat is uw toekomstdroom?
"Zonder angst durven zijn wie ik ben."
GIOIA NORINA MELODY FIORITO
6 oktober 1983, Amsterdam
1987-1995: 15e Montessorischool Maas en Waal
1995-2001: Barlaeus Gymnasium
2006: Propedeuse Talen en culturen van Latijns-Amerika/Spaans, Universiteit Leiden
2010: Bachelor Taal en Cultuurstudies/Kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht
2007-2008: Lerares Engels, Academia Europea Guatemala City
2011-2012: Inburgeringsassistent, SIPI, Amsterdam
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Gioia Fiorito woont met haar vriend in de Amsterdamse Rivierenbuurt.

Beeld uit The Very Eye of Night (Maya Deren, 1958).

Cinedans Festival 2019 viert innovatieve
dansfilm
Van 8 tot en met 10 maart 2019 vormt EYE Filmmuseum de uitvalbasis van een speciale
editie van Cinedans, hét festival voor dans op film. Cinedans toont niet alleen bijzondere
dansfilms, maar biedt tevens een platform voor reflectie op het genre. Het is de tweede
keer dat het dansfilmfestival een Practice & Potential editie organiseert, met focus op
onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de dansfilm.

Dans in beeld
Naast de eerste lange dansspeelfilm van regisseur Clara van Gool, The Beast in the Jungle,
vertoont Cinedans 2019 internationale documentaires zoals de Nederlands première van In
Motion, over de wereldberoemde Canadese danseres en choreografe Louise Lecavalier. Ook
wordt Mitten vertoond, over de Belgische choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en haar
gezelschap Rosas, en Play Serious over de hedendaagse danser Alexander Ekman. Daarnaast

zijn er maar liefst 24 shorts te zien, onder andere van choreografe Jelena Kostic &
regisseur Harrie Verbeek.
Na de filmprogramma’s zijn er lezingen, Q&A’s met de filmmakers, en workshops door
professionals uit de dansfilmwereld. Tevens presenteert Cinedans in samenwerking met EYE
een speciaal programma rond het werk van Maya Deren (1917-1961), danseres
en experimenteel filmmaakster. Haar baanbrekende films vormen al meer dan zeventig jaar
een inspiratiebron voor dansfilmmakers.

Nieuwe dansfilmmakers
De Practice & Potential editie van Cinedans besteedt veel aandacht aan innovatie en de
jongste generatie dansfilmmakers. Voor de vijfde keer wordt de International Student Dance
Film Competition georganiseerd. Cinedans ontving meer dan 70 inzendingen uit de hele
wereld, waaruit de beste negen werden geselecteerd om mee te dingen naar de prijs.
Daarnaast presenteren studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)
kunstinstallaties die zij in samenwerking met Cinedans LAB hebben ontwikkeld. Cinedans
LAB organiseert workshops, labs en (interactieve) lezingen, waarbij de focus ligt op zelf
maken van dansfilms: scenario schrijven, filmen en monteren. Het LAB heeft speciale
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak zoals VR en interactieve
mogelijkheden.
De driedaagse Practice & Potential edities van Cinedans worden vanaf 2017 georganiseerd en
vinden alleen plaats in oneven jaren. In 2020 organiseert Cinedans weer een vijfdaags festival
met een internationaal dansfilmprogramma, geldprijzen voor de beste dansfilms en
netwerkevenementen. Op dit festival worden tevens de beste werken uit Cinedans LABtrajecten vertoond. Zo wil Cinedans ruimte geven aan nieuwe makers binnen het
dansfilmgenre.
Zie de website van Cinedans voor meer informatie!

Cinedans
Cinedans is het enige dansfilmfestival van Nederland en claimt het grootste en meest
gevarieerde ter wereld te zijn. In het twaalfde jaar van zijn bestaan brengt Cinedans een keur
aan films over dans, maar ook dans die speciaal is gemaakt voor film. Deze dansfilms (de
zogenaamde shorts), waarbij beweging, camera en montage een doelbewuste interactie met
elkaar aangaan, zijn nog steeds favoriet. Ze worden in bundels aangeboden. Daarnaast is er
ook de jaarlijkse première van Point Taken, een serie dansfilms van Hollandse bodem.

Cinedans – Dance On Screen Festival
Tijdens Cinedans – Dance on Screen Festival staat de dansfilm centraal. Daaronder verstaat
Cinedans het wezenlijk samengaan van twee disciplines: dans en film. Tijdens het festival ligt
de focus op choreografieën speciaal gemaakt voor camera en bijzondere filmadaptaties van
bestaande dansvoorstellingen. Daarnaast zijn er documentaires te zien die het leven en werk
van belangwekkende danskunstenaars in beelden vangen. In totaal worden gedurende vier
dagen zo’n zestig korte en lange films uit binnen- en buitenland gepresenteerd. Bovendien is
er een randprogramma waarbij binnen- en buitenlandse deskundigen workshops verzorgen en
deelnemen aan paneldebatten.

Nieuwe media in Cinedans
Makers blijven zoeken naar innovatieve middelen om hun verhalen te vertellen. Nieuwe
media en moderne technieken hebben nadrukkelijk hun intrede gedaan in de wereld van de
dansfilm. Het gaat niet meer alleen om beweging die vastgelegd is op het witte doek. Het gaat
steeds vaker om autonome kunstwerken zoals (interactieve) installaties, videoclips en andere
verschijningsvormen. Cinedans volgt ook deze ontwikkelingen op de voet. Daarmee is
Cinedans een uniek festival, zowel in Nederland als daarbuiten.

Cinedans on Tour
Buiten het vierdaagse festival in Amsterdam is er ‘Cinedans on Tour’. Daarvoor stelt
Cinedans voor diverse festivals en andere culturele evenementen een speciaal
dansfilmprogramma samen, waardoor gedurende het hele jaar een selectie van dansfilms op
tournee gaat door Nederland en ver daarbuiten.
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Waarom het meest artistieke filmgenre zo moeilijk van de grond komt. De groeipijnen
van de dansfilm, deel 1.
Er wordt heel wat gemopperd op de Nederlandse film: hij is te braaf, niet creatief genoeg, er is te
weinig experiment. Er is echter één klein eilandje waarin andere wetten gelden. Waar soms met
stevige budgetten en soms voor een appel en een ei films worden gemaakt die een andere taal
spreken: De dansfilm. Geen gepsychologiseer, geen eindeloze dialogen, maar lichamen die
bewegen. Of niet. Een genre waar twee kunstvormen samenkomen die allebei gaan over ruimte en
beweging. In theorie is dit de ultieme artistieke film. In de praktijk werken fondsen en opleidingen
niet altijd even hard mee.
Cinedans is de spil in de dansfilm, het instituut dat publiek en makers samenbrengt, dat met
panels en workshops de lat hoger legt. Het Cinedans festival trekt volle zalen met de films en de
randprogrammering. Kennelijk is er een publiek voor dans op film. Toch blijft het een
weerbarstig genre. Fondsen weten niet goed wat ze ermee aanmoeten, programmeurs lijken
koudwatervrees te hebben en bij het grote (film-)publiek is het onbekend.
Waar zit precies de pijn? En is dat inherent aan interdisciplinaire kunst? Idealiter is een
vermenging van disciplines een manier om het beste uit beide te halen. Maar gebeurt dat wel, of
zit men elkaar in de weg?
Ik spreek met 6 mensen uit het veld over problemen en mogelijkheden. In dit eerste deel zijn
Martine Dekker van Cinedans, filmmaakster Clara van Gool en producente Iris Lammertsma van
Witfilm aan het woord.

volle bak bij Cinedans

Ondersteuning is nodig
Martine Dekker ziet dat er van alles in ontwikkeling is in de dansfilm, maar dat er ondersteuning
nodig is. Een van de problemen die zij ziet is dat met enige regelmaat hetzelfde wiel wordt
uitgevonden. In de studentencompetitie gebeurt er van alles: “Veel dingen zijn in aanzet goed,
maar zouden baat hebben bij meer scholing. Hedendaagse studenten kunnen veel makkelijker met
film omgaan, kunnen beter in het medium denken. Ook op de dansacademie wordt er nu meer aan
multidisciplinaire projecten gedaan. Toch zie je dan wel dat er op de filmacademie betere
dansfilms gemaakt worden.” Meer uitwisseling tussen de academies zou de ontwikkeling vooruit
kunnen helpen.
Een opener blik bij de fondsen zou ook kunnen helpen. Het filmfonds draagt bijvoorbeeld wel bij
aan dansfilms, maar dan vooral de ‘typische’ dansfilm, waarin een verhaaltje wordt uitgebeeld.
Dat is niet per se slecht, natuurlijk. Maar sommige projecten zijn geweldig en krijgen toch
nergens een voet tussen de deur.

Alles draait om geld
Wat haar opvalt is dat de kwaliteit van een productie uiteindelijk toch afhankelijk is van geld. En
daar zit ‘m de kneep. Om succesvol subsidie te kunnen aanvragen, heb je een zekere staat van
dienst nodig. Jonge makers dreigen soms tussen wal en schip te raken. Ontschotten is het
toverwoord waarmee het makkelijker zou moeten zijn om multidisciplinaire projecten
gesubsidieerd te krijgen, maar de praktijk is weerbarstiger. Als je net van de academie afkomt kan
het lastig zijn om bij het goede loket aan te schuiven en wordt soms op formele gronden je
aanvraag niet eens in behandeling genomen omdat je niet de juiste opleiding hebt voor de
betreffende subsidiënt.

Boegbeeld van de dansfilm
Clara van Gool heeft zich erbij neergelegd dat zij wordt gezien als het boegbeeld van de dansfilm.
Met zeventien op beweging geënte films lijkt daar ook geen ontkomen aan. Toen ze de
filmacademie deed, was ze meer geïnteresseerd in films zonder dialoog: ze wilde visuele verhalen
vertellen. De dansfilm bestond nog niet toen zij begon, wel musicals en experimentele film. Ze
heeft haar eigen medium uitgevonden en dat is gelukkig ook beloond met twee Gouden Kalveren,
een Emmy, naast talloze internationale prijzen. Na veertien korte films en twee commercials heeft
ze haar eerste lange speelfilm gemaakt. The Beast in the Jungle ging op het laatste IFFR in
première. Gemaakt met internationale fondsen en producenten is het haar grootste productie ooit.
Een die jaren kostte om te maken.
Is het met haar staat van dienst makkelijker geworden om films te maken? “Nee, eigenlijk niet. In
de jaren ’90 was het relatief makkelijk met projecten als 4tokenS. (later werd Point
Taken gepresenteerd als iets nieuws, maar was in feite in voortzetting van 4tokenS.) De kwaliteit
was niet altijd goed, maar er zaten wel een paar juweeltjes bij. Er was de ruimte om het te doen.
Die is er nu niet meer. Cultuur op tv is nu eigenlijk alleen Paul Witteman. Registraties zijn
verbeterd, techniek is verbeterd maar het experiment is eruit.”

Juweeltjes
En dat is ontzettend jammer want een van de juweeltjes was de film die Van Gool met Angelika
Oei gemaakt heeft, Bitings and other Effects. Voor een soortgelijk project, maar dan van de BBC,

maakte ze met DV8 Enter Achilles. Het was de tijd van DV8, Michael Clarke, de opkomst van de
Vlaamse choreografen, de tijd dat er hier nog een goede dansinfrastructuur was. We kunnen er nu
alleen nog maar met weemoed en een lichte knoop in de maag aan terugdenken.

Voor je verder leest...
Wij geloven in onderzoeksjournalistiek over cultuur. Het is geen
onderwerp waar je enorm populair mee wordt. Reden waarom de meeste
media alleen die paar sensationele berichten meenemen, maar niet verder
kijken. Cultuurpers richt zich juist op die verhalen die voor de
cultuurwereld belangrijk zijn, maar die de grote media te klein vinden.
Dat kunnen we alleen volhouden als jij meedoet. Door ons tips te geven,
maar ook als je lid wordt of ons steunt met een donatie. Houd de
cultuurwereld scherp!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen. Geef 2,50,
10 euro of meer!
Het succes van Clara van Gool blijkt nu ook een keerzijde te hebben. Ze kan niet meer een korte
dansfilm maken en dat experimenteel noemen vanwege haar statuur. Daar krijgt ze geen geld
meer voor. Ze kan wel de documentaire-hoek verder exploreren. Ze heeft al een korte op haar
naam: Voices of Finance. Ze is nu samen met Jos de Putter bezig met een nieuw documentaire
project. Een korte dansfilm wordt echter lastig. Het is frustrerend dat iedere keer het wiel opnieuw
moet worden uitgevonden.

Samenwerking tussen film en dans
Iris Lammertsma is producent van Witfilm, De producent van dansfilms in Nederland. Wat zij
ziet is dat film een heel ander medium is dan dans, een heel ander vak. Budgetten in dans en film
zijn ook heel anders. Bij het AFK kun je een aanvraag doen voor €15-20.000 euro. Een korte
dansfilm of fictiefilm kost al gauw zo’n €125.000 voor een minuut of tien. Een low-budget
fictiefilm is nog wel te maken met jonge net afgestudeerde filmmakers, maar die maken dan weer
weinig dansfilms.
En vanuit de andere kant: een choreograaf + camera + idee maakt nog geen dansfilm.
Veel dansers hebben wel een idee voor een film, maar geen ervaring met het medium. Het vereist
echt een andere manier van denken over bijvoorbeeld kadrering en montage. Meeste plannen
geven geen blijk van voldoende visie op het medium film. Net zoals filmmakers ook niet per se
kaas gegeten hebben van choreografie of beweging. Het verdient echt aanbeveling dat filmmaker
en choreograaf samenwerken. “Wat zou helpen is ruimte om te mislukken. Bij de fondsen is die
ruimte er niet meer. Niet zozeer door de fondsen zelf als wel door politieke onwil. Er is juist heel
veel wil bij de fondsen om mee te denken en te denken in mogelijkheden.”

Weinig speelruimte

“Maar ook fondsen kunnen zich geen fouten permitteren. Zij werken met publiek geld en moeten
zich houden aan regels en zich verantwoorden voor hun uitgaven. Daar zit weinig ruimte in.” Ze
heeft niet een vrolijk stemmend verhaal: “Na point taken is er minder echte bedding voor
dansfilm. Regisseurs beginnen er niet aan omdat er geen geld te verdienen valt. Choreografen
kunnen in hun eentje niet aanvragen. Je hebt iemand nodig als regisseur die een filmopleiding
heeft afgerond om aan te kunnen vragen. Misschien is het een oplossing om op de academies
elkaars disciplines te introduceren. Dans op de filmacademie zou heel mooi zijn. Uiteindelijk is de
dansfilm de ultieme artistieke film.”

Aanbevelingen voor de fondsen
Voor geen van de makers is het een gespreid bedje of vanzelfsprekend dat er geld is voor een
nieuw project. Opvallend is dat iedereen die ik sprak begreep dat de fondsen zelf ook in een
spagaat zitten en dat het met name politieke onwil is om de ‘lastiger’ kunsten te steunen. Ik vroeg
iedereen wat de aanbeveling zou zijn voor fondsen om tot meer en betere dansfilms te kunnen
komen. Vanuit de filmmensen bleek er niet echt een behoefte om te ‘ontschotten’. Wel is er een
behoefte aan minder strikte voorwaarden.
Of, zoals Clara van Gool het verwoordt: “Schrap al die extra vragen en laat mensen gewoon een
verhaal vertellen. Makers zijn heus wel bezig met de wereld om hen heen. En je kunt dat ook uit
het plan halen. Draai het om! Waarom moet je als filmmaker verantwoorden wat je met diversiteit
in de Nederlandse filmwereld doet. Is dat niet hun taak? Als je dat eruit haalt krijg je meer
eigenzinnigheid, meer mensen die een spannend verhaal maken. Je wordt er heel cynisch van als
je denkt dat je nu geld zou krijgen als je een film zou maken met Syrische vluchtelingen. Maar zo
moet en wil ik niet denken.” Martine Dekker en Iris Lammertsma zijn evenmin gecharmeerd van
al dit soort ‘afvinkboxjes’.

Deens model?
Iris heeft wel een voorstel om dansfilms in de lift te krijgen: “Doc Junior heeft succesvolle korte
documentaires opgeleverd voor de jeugd. Alles mag, als het maar voor de jeugd van 8 – 12 is. Dit
was geënt op een Deens idee. Een stimuleringsregel voor korte dansfilm die hierop lijkt zou
geweldig zijn. Misschien kunnen NPO fonds en Filmfonds, een omroep plus een privaatfonds als
van den Ende, hier eens over praten? Ook zou een production incentive voor high end arthouse
film van max 30 minuten iets op kunnen leveren.”
Dit lijkt verdacht veel op 4TokenS, Point Taken, De Wolf Danst. En eigenlijk is dat wat we
allemaal zo graag terug zouden zien. Een platform, breed gedragen, met ruimte voor experiment
en met geld. Waar filmmakers en dansmakers aan elkaar gekoppeld worden en elkaar kunnen
versterken. En waar je ook uit de bocht mag vliegen.
Clara zou een voorstander zijn van een actieve rol voor Cinedans: misschien kan het festival een
platform zijn voor korte films? Makers een klein zakje geld geven waarmee ze korte films voor
het web maken? Je zou vervolgens een abonnement kunnen bedenken waarmee je over de hele
wereld de filmpjes kunt bekijken. Met het Cinedans web is er een start gemaakt. En inderdaad: het
smaakt naar meer. Cinedans zelf zou ook graag een actieve rol hierin spelen en ziet zichzelf zeker
ook als platform voor de korte dansfilm.
https://cultureelpersbureau.nl/wp-content/uploads/2019/05/IMG_7146.jpeg
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‘Aan crowdfunding zit een limiet, daar kun je maar twee keer mee
aankomen.’ – Groeipijnen van de dansfilm, deel 2
Dansfilm neemt een unieke plaats in binnen het filmaanbod. Niet louter gedreven door
psychologisering of tekst, biedt het alle mogelijkheid voor experiment in vorm en inhoud.
Maar dat betekent ook dat het lastig te plaatsen is. En dus lastig te maken.
In het tweede deel over de groeipijnen van de dansfilm komen 2 dansers en
performancekunstenaar aan het woord. Ik sprak met Jorijn Vriesendorp, Joseph Simon en
Karel van Laere over waar zij tegenaan lopen met het maken van hun films. Zij benaderen
film vanuit een andere discipline, die aan heel andere budgetten en maakprocessen is gewend.
Waar een filmproducent begint te denken vanaf honderdduizend euro, komen we hier al een
heel eind met een paar procent daarvan, veel liefde, goede vrienden en crowdfunding. Maar
dat kun je niet eeuwig volhouden.

Voor een appel en een ei
Jorijn Vriesendorp heeft haar sporen verdiend als danseres en actrice bij Chunky Move in
Australië en diverse gezelschappen in Duitsland zoals de Schaubuhne in Berlijn. Inmiddels
heeft ze haar hart verpand aan de dansfilm en zou ze zich daar het liefst helemaal aan wijden.
En terecht. Met minimale middelen heeft ze nu al twee eigen films gemaakt. While she waits
is de korte film die ze tijdens haar zwangerschap maakte. Ze deed een aanvraag voor een
beperkt budget bij het AFK. Daar zei men dat het plan een beetje rammelde maar begreep
men ook wel dat als je een film wilde maken terwijl je zwanger bent, er nogal een tijdslimiet
aan zit.
Net als met Landbrot, dat te zien was op het laatste Cinedans-festival, wilde iedereen er aan
meewerken voor de liefde voor het project. Niemand heeft een fatsoenlijke dagprijs gekregen.
De kaart van ‘met vrienden werken’ is nu uitgespeeld. Dat kan ze niet nog een keer doen. En
aan crowdfunden zit ook een limiet, daar kun je ook maar twee keer mee aankomen. Tot nu
toe had ze zich nog niet heel diep in de fondsen verdiept, maar dat zal nu moeten veranderen.

Landbrot – Helgi Jonsson, Daan Nieuwenhuis, Jorijn Vriesendorp
Dansmaker Joseph Simon heeft eigenlijk bij toeval een dansfilmpje gemaakt. Hij deed
onderzoek naar de plié, naar wat je daar allemaal mee kon. En bedacht daarna dat hij een
camera nodig had om meer te kunnen. Gelukkig steunde Dansateliers in Rotterdam hem en
maakte het mogelijk om een paar dagen te draaien. Daar kwam hij erachter dat filmmaken
echt een heel ander vak is. Zijn filmpje is heel erg DIY tot stand gekomen, met hulp van
vrienden. Hij liet hen iets zien van zijn urban achtergrond, zij hielpen hem met montage. Net
als bij Jorijn werkte dat wel, maar om een volgende stap te zetten is er echt meer nodig.

De frustrerende tocht langs de fondsen
Bij uitstek multidisciplinair is Karel van Laere. Hij heeft de performance-opleiding gedaan in
Maastricht, iets heel anders dan de toneelacademie waar die deel van uitmaakt. Hij maakt
performances, documenteert ze en maakt ook installaties. Zelf ziet hij zijn werk eerder als
beeldende kunst dan als dansfilm, sterker: hij heeft nooit de intentie gehad een dansfilm te
maken. Toch selecteerde Martine Dekker zijn eerste film SLOW voor Cinedans, waar hij
prompt de publieksprijs won. In SLOW sleept van Laere zichzelf aan een koord door Taipei.
Het is een prachtige reflectie op de kwetsbaarheid van het menselijke lichaam, maar ook op
het lichaam in de stad en openbare ruimte. Een verrassend gelaagd werk voor een jonge
maker.
Zijn werk kwam niet zonder slag of stoot van de grond. Voor het Mondriaanfonds had hij de
verkeerde opleiding, hoewel performance meer met beeldende kunst dan met theater verwant
is. Misschien kan hij er ooit weer terug voor een aanvraag als hij de Rijksakademie doet. Bij
Fonds Podiumkunsten kon hij echter in eerste instantie ook niet terecht. “Pas toen ik eenmaal
duidelijk kon maken in wat voor gebied ik me met mijn werk begeef kon ik na een ietwat
frustrerende tocht terecht bij zowel het Stimuleringsfonds en Het Fonds Podiumkunsten. Van
het Fonds Podiumkunsten heb tussen 2017 en 2019 een ‘Nieuwe Makers’-subsidie gekregen
waar ik ze erg dankbaar voor ben.” Nu hij een internationaal erkend kunstenaar is, kon hij zelf
een keer iemand aandragen bij het Stimuleringsfonds, die tussen wal en schip dreigde te
vallen.

Slow – Karel van Laere, 2013
Karel is van dit gezelschap de enige die nu aan grote projecten met dito budgetten werkt. Op
dit moment is hij een installatie voor Station Sloterdijk aan het ontwikkelen. Hij is er heel blij
mee dat hij iedereen kan betalen. Toch ziet hij veel heil in de kleine potjes bij de fondsen.
“Dat is waardoor vernieuwing mogelijk gemaakt wordt en jonge makers aan de slag kunnen.
En zelfs is het soms zo dat grote budgetten je tegen kunnen houden. Op de academie leer je
niet om in grote bedragen te denken, dat moet je echt leren.”

Wat er beter kan
Wat alle drie gemeenschappelijk hebben is dat ze meer support van de fondsen zouden willen.
Feedback op plannen, maar ook op de verantwoording. Vaak steek je ontzettend veel tijd in
een goede aanvraag en is het heel frustrerend als die om formele gronden niet gelezen wordt.
Maar ook achteraf: wat gebeurt er eigenlijk met de verantwoording? Leest iemand die echt, of
wordt er alleen naar de cijfers gekeken? Het zou fijn zijn als je iets terughoort over wat je hebt
gedaan en bereikt.
Karel ziet wel een sprankje hoop: er is nu iemand bij de fondsen die projecten die buiten de
boot dreigen maar wel kwaliteit hebben, redt.
Joseph wil graag specifieke feedback op hoe dansers en filmmakers met elkaar kunnen
werken. “Soms krijg je feedback van de fondsen, maar het zou goed zijn als makers iets meer
gesteund of gepusht worden om na te denken hoe de twee disciplines met elkaar in
communicatie gaan. Misschien heeft de maker te weinig kennis om zich goed te kunnen
uitdrukken, maar heeft die wel een heel goed idee.”
Zijn advies aan makers is goed door te denken, planning te maken, nauwkeuriger te zijn in de
organisatie. Hij heeft zijn film benaderd vanuit zijn research. De filmmensen waar hij mee

werkte, vroegen waar zijn draaiboek was. Joseph heeft zich in dit project gestort zonder een
filmachtergrond en heeft ervan geleerd dat het is belangrijk om ook praktisch te denken.
Misschien kunnen fondsen daar begrip voor hebben en kunnen dansmakers begrijpen dat ze
specifieker moeten worden.
Karel ziet veel in een persoonlijk gesprek met de fondsen. Ook hij ziet dat sommige, met
name beginnende makers, misschien te vaag zijn in hun aanvraag. In een gesprek is het
makkelijker te beoordelen of iemand onervaren is in aanvragen of een nog niet genoeg
doordacht plan heeft.

Mogen we Point Taken terug?
Jorijn zou het liefste Point Taken of iets soortgelijks terug hebben. Dat was een project van
NPO en Cinedans, met geld van het Mediafonds en Fonds Podiumkunsten. Een choreograaf
en een filmmaker werden aan elkaar gekoppeld om samen een korte film te maken.
Samenwerken tussen disciplines op professioneel niveau met professionele middelen. Dat er
op recht ergens geld is. “Als je While She Waits en Landbrot zou berekenen naar wat het echt
kost als je je crew en cast zou betalen, dan zou je deze films zeer moeilijk gefinancierd
krijgen.”
Tot nu toe kwam ze weg met crowdfunding en kleine bedragen. Onlangs is er een
samenwerkingsproject stil komen te liggen, waar iedereen voor niks aan meewerkte, omdat ze
dansfilm een warm hart toedragen. De administratie kosten voor de muziekrechten bleken na
de edit buiten proportie te zijn, terwijl de artiest er graag aan mee wilde werken. En toch
willen ze er wel mee door, ze willen kijken welke fondsen er zijn en hoe je mensen er voor
kunt warm krijgen.
Er is echt genoeg talent in dit land. En er zijn voldoende ideeën. Wat Martine Dekker al zei in
het eerste deel: er is wel ondersteuning nodig. Filmproducenten weten de weg wel, en veel
filmmakers ook. Daar is de behoefte vooral aan meer ruimte voor experiment. Aan deze kant,
de kant van de dansmakers, is vooral behoefte aan iets meer coaching vanuit de fondsen. De
structuur voor dansmakers is losser dan die in film. De kans op verdwalen is groter. Met het
experiment zit het wel goed. Nu de randvoorwaarden nog.

Goed om te weten
Dit is het tweede deel van een tweetal artikelen over dansfilm. Deel 1 vindt u hier.
https://cultureelpersbureau.nl/2019/05/groeipijnen-van-de-dansfilm-deel2/?highlight=cinedans

The White Crow in première tijdens
Cinedans FEST
March 4, 2019 Daniëlle Groenen

THE WHITE CROW, de nieuwe film van regisseur Ralph Fiennes over het leven van de
Russische balletdanser Rudolf Noerejev gaat op 10 maart a.s. in première tijdens Cinedans
FEST in Eye Amsterdam.
THE WHITE CROW draait vanaf 11 april in de bioscoop.

Van 8 tot en met 10 maart 2019 viert Cinedans FEST de 16e editie in Eye Filmmuseum en in
Playground in het A-Lab.
Naast nationale en internationale dansfilms en documentaires maken ook VR-dans projecten,
lezingen, debatten en workshops deel uit van het festival.

THE WHITE CROW, geregisseerd door Ralph Fiennes, vertelt het waargebeurde verhaal van
Rudolf Noerejev, een unieke danser die de wereld van ballet voorgoed veranderde. We zien
hoe Noerejevs jeugd werd getekend door armoede in de Sovjet-stad Ufa en zijn opkomst als
danser in Leningrad. Wanneer hij in het begin van de jaren ’60 reist naar Parijs, op dat
moment het epicentrum van de Westerse cultuur, wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden
door KGB-agenten wat leidt tot een ijzingwekkende confrontatie op de luchthaven van Le
Bourget.
Cast: Oleg Ivenko (danser bij het Staatopera en Ballet van Kazan in Rusland), Adèle
Exarchopoulos (La Vie D’Adèle/Blue is the Warmest Color) en Ralph Fiennes (The Grand
Budapest Hotel, The English Patient, Schindler’s List).
Geregisseerd door Ralph Fiennes (The Invisible Woman).
Geproduceerd door Gabrielle Tana.
Scenario door David Hare.
THE WHITE CROW draait vanaf 11 april a.s. in de bioscoop.
#WhiteCrowNL

https://allevents.in/amsterdam/cinedans-fest-2019/20004195195336
https://www.biosagenda.nl/film_cinedans-2019_34460.html
https://keyfilm.nl/en/news/the-beast-in-the-jungle-highlight-at-cinedans-festival-2019/
https://nl.ambafrance.org/Cinedans-Dance-on-Screen-Festival-van-8-t-m-10-maart-2019EYE-Filmmuseum
https://www.jelenakostic.com/en/naar-huis-premieres-on-march-9-2019-at-cinedansfestival/
https://teledoccampus.cobofonds.nl/nieuwe-reeks-teledoc-campus-vanaf-zondag-15september-op-npo-3/
https://www.versfilmentv.nl/nieuws/nieuwe-reeks-teledoc-campus-te-zien
https://cultureelpersbureau.nl/2019/05/waarom-het-meest-artistieke-filmgenre-zomoeilijk-van-de-grond-komt-de-groeipijnen-van-de-dansfilm-deel-1/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/05/groeipijnen-van-de-dansfilm-deel2/?highlight=cinedans

