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Contre-jour
Wanneer ze zich op een losse ondergrond van zand of aarde verplaatsen,
laten mensen en dieren sporen na. Met hun voet- of pootafdrukken
‘beschrijven’ ze de ondergrond en herinneren ze ons aan de
oorspronkelijke betekenis van het woord choreografie: ‘schrijven met
bewegingen’.
Contre-jour speelt zich af op een zandvlakte. Vijf performers wandelen,
lopen, huppelen, verplaatsen zich als een kat op handen en voeten, ... Ze
creëren verschillende soorten ‘in-drukken’, die ze steeds ook weer
uitwissen om plaats te maken voor nieuwe tekens, een nieuwe
choreografie. Maar ook om te kunnen verdwijnen, want het achterlaten
van sporen kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer je illegaal iemands
eigendom betreedt of ongemerkt een landsgrens wil passeren.

In Contre-jour laten de bewegingen indrukken achter: in de mulle
ondergrond maar ook in het geheugen van de kijker. Als in een film
trekken vijf lichamen voorbij, doorheen het desolate landschap. Vijf
individuen helpen elkaar als groep, door collectieve bewegingen, maar
evengoed door ruimte te geven aan solo’s en duetten. In dans én in live
zang. Troost en weerstand weerklinken doorheen het afwisselende spel
van samen en alleen.
Contre-jour is de nieuwste voorstelling van not standing, het
gezelschap van Alexander Vantournhout, waar elke creatie start vanuit
een fundamenteel bewegingsonderzoek. Na o.a. het duet Through the
Grapevine, de solo Aneckxander en de locatievoorstelling Screws, allen
geselecteerd voor het TheaterFestival, kiest Alexander Vantournhout voor
het eerst volledig voor de rol van choreograaf en geeft het podium aan
een cast van vijf performers, met een diverse achtergrond in o.a. dans,
musical en circus.

Inspiraties
In- / ex-scribe
Contre-jour gaat terug naar de fundamentele betekenis van het woord ‘choreografie’, nl.
schrijven met beweging. De dans laat zijn sporen na door voetafdrukken, maar zodra de
dansers zich een paar meter verder hebben bewogen, zijn de sporen al overschreven. Door
middel van dit paradoxale moment van in- én uitschrijven probeert Contre-jour het publiek
bewust te maken van het traject van de danser, vanuit de utopische idee dat men de
choreografie van de dansers direct kan visualiseren of correct kan herinneren door het zien van
de sporen in het zand.
Sweepers (vegers)
Eén van de eerste inspiratiebronnen voor Contre-jour is de grenssituatie in Mexico en de
Verenigde Staten waar het vegen van het zand in functie staat van het in kaart brengen van het
aantal mensen die deze grens proberen over te oversteken. De grenspatrouille veegt het zand
met banden en andere DIY- vegers, om het oppervlak schoon te maken. Omdat de migranten
meestal 's nachts de overtocht maken, kan de grenspatrouille de volgende ochtend duidelijker
zien waar en hoeveel mensen het gebied zijn overgestoken, en helpt het vegen om de
statistieken up to date te houden. Daarnaast worden ook camera's, warmte- en
bewegingssensoren gebruikt.
Onmiddellijke registratie
Het onzichtbaar maken maken van bewegingen of het produceren van misleidende inscripties is
eveneens vaak een kwestie van leven of dood in de dierenwereld. Daarom is het interessant
om te kijken hoe dieren hun directe sporen minimaliseren of veranderen.
Directe registratie is een ipsi- of homolaterale gang van vierpotige dieren (links-linkspoot
gevolgd door rechts-rechtspoot), waarbij het dier elke achterpoot (bijna) direct in de afdruk van
de corresponderende voorpoot plaatst. Dit wordt ook wel 'perfect walking' genoemd. Katten
kunnen hun sporen dus minimaliseren, want terwijl ze lopen, laten ze een imprint achter die lijkt
op een enkele afdruk, in plaats van een dubbele.
Onmiddellijke registratie zorgt voor een zekere houvast voor hun achterpoten bij het navigeren
over ruw terrein. Dieren die hun prooi besluipen, kunnen zien waar ze hun voorpoten plaatsen,
zodat ze geen twijgjes breken of andere geluiden maken. Dan plaatsen de qaudripedals hun
achterpoten op dezelfde plek als hun voorpoten, zodat ze geruisloos van plaats naar plaats
kunnen bewegen. Katten, katachtigen en ringstaarten zullen zich perfect laten registreren;
honden echter, hebben hun vermogen om zich te registreren verloren, net zoals paarden niet
langer ipsilateraal rennen, met uitzondering van IJslandse paarden dankzij het vulkanische
landschap op het eiland. Voor Contre-jour werden de bewegingspatronen van dieren zoals
slangen, reptielen of waterstrijders onderzocht om het bewegingsonderzoek te voeden.

Relatie met eerdere creaties
Er is een inherente link met de manier waarop het bewegingsmateriaal in eerdere
creaties werd gegenereerd: de inspiratie uit contexten die niet direct verbonden zijn met
hedendaagse dans of theater. (Vecht)sporten, circus maar ook de fysionomie van dieren
en de menselijke motoriek zijn terugkerende inspiratiebronnen.
Found footage wordt behandeld als bewegingsmateriaal en choreografisch en sonorisch
herwerkt. Het is een vorm van recontextualisering - het werk gaat niet over het pure of
formele bewegingskarakter van het materiaal, maar richt zich op het residu van de
recontextualisering, dat nog steeds vasthoudt aan het resterende choreografische
materiaal in zijn oorspronkelijke betekenis.
Met andere woorden, het recontextualiseren blijft, zoals de werkwoorden al suggereren,
de oorspronkelijke context resoneren (net als sport of circus in Screws). Dit is de kern
van het onderzoek dat Alexander Vantournhout steeds opnieuw uitvoert.
Met Contre-jour voegt Vantournhout een nieuwe dimensie toe, namelijk het concept van
de in/ex-scriptie die de notie van choreografie als zodanig oproept. Net als in eerdere
voorstellingen werden hier ook choreografieën gemaakt. Al zijn die nu meer reflexief: de
choreografie is tegelijkertijd een meta-choreografie (een commentaar op de notie van
choreografie), maar zonder conceptueel te worden - de nadruk op fysieke handelingen
blijft te belangrijk, zelfs primordiaal.
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Alexander Vantournhout is artiest-in-residentie in kunstencentrum Voo?uit in
Gent, artiste associé van le CENTQUATRE Parijs en Cirque-théâtre Elbeuf.
Alexander Vantournhout is cultureel ambassadeur van de Stad Roeselare en
wordt gesteund door Fondation BNP Paribas voor de ontwikkeling van zijn
projecten.

not standing werd opgericht door choreograaf Alexander Vantournhout.
Alexander Vantournhout (Roeselare, 1989) studeerde in Brussel aan ESAC
(Ecole Supérieure des Arts du Cirque) en verdiepte er zich in rad, jongleren en
acrobatie om zich vervolgens toe te leggen op een dansstudie aan P.A.R.T.S.
(Performing Arts Research and Training Studios). Zijn bewegingstaal wordt
beïnvloed door danstechnieken, gevechtskunst, circus, yoga, anatomie en de
dierenwereld. Twee constanten in zijn artistiek parcours zijn de zoektocht naar
het creatief en kinetisch potentieel van het lichaam en het onderzoek naar de
vele aspecten van de relatie tussen kunstenaar en object.
In 2014 gaat Caprices in première, een solo-choreografie op de muziek van
Sciarrino. Een jaar later kaapt Alexander met ANECKXANDER (2015), in cocreatie met Bauke Lievens, verschillende internationale podiumprijzen en in
2017 werkt Alexander opnieuw samen met Bauke voor het duet Raphaël.
The Ceramic Rose (2018) vormt een choreografische solo die de theatrale
monoloog van
Scali Delpeyrat ondersteunt. De voorstelling wordt
gepresenteerd op het Festival van Avignon. Zijn eerste groepsstuk Red Haired
Men (2018) is geïnspireerd op de absurde poëzie van Daniil Kharms, en
mengt dans met acrobatie, theater en magie. In 2019 ontwikkelt Alexander zijn
eerste in-situ voorstelling, Screws, vijf performers gidsen het publiek door een
serie micro-performances die zich tussen en rondom het publiek afspelen.
Met Through the Grapevine (2020) keert Alexander Vantournhout terug naar
de theaterzaal en creëert zijn eerste echte duet, dat tot op zekere hoogte
verderbouwt op het idee van Aneckxander (2015). Het lichaam wordt opnieuw
geïntroduceerd in een zeer pure vorm en de voorstelling verdiept zich in het
creatieve en kinetische potentieel van fysieke begrenzing.
Bij Contre-jour neemt Alexander afstand van het podium en voor het eerst
neemt hij enkel de rol van choreograaf op zich. De première vindt plaats in
november 2021 in de CENTQUATRE in Parijs.
Zowel Aneckxander als Screws en Through the Grapevine werden
geselecteerd voor het Theaterfestival als meest opmerkelijke voorstellingen
van het seizoen waarin ze verschenen. De projecten van not standing
werden de voorbije jaren eveneens gelauwerd met de de Jong Theaterprijs en
de Publieksprijs op Theater Aan Zee en een selectie voor circusnext en het
Aerowaves netwerk.
Alexander Vantournhout is artist-in-residence in Kunstencentrum Voo?uit in
Gent en artiste associé van Cirque-théâtre Elbeuf en CENTQUATRE in Parijs.
not standing wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid en Fondation
BNP Paribas voor de ontwikkeling van de projecten.

Philomène Authelet is een
interdisciplinaire bewegingskunstenaar
afkomstig uit Luxemburg en woonachtig te
België. Zij verdiepte zich de voorbije jaren
in circus, atletiek, martial arts,
hedendaagse dans, yoga en tai-chi.

Ariadna Gironès Mata is een danser en maker
uit Barcelona. Na haar studies aan SEAD in
Salzburg werkte ze samen met Roberto Olivan,
Keren Levi, Claudio Rojas, Tom Dale en Les
Argonautes. Ze was de voorbije jaren ook te zien
in The Sea Within Van Lisbeth Gruwez / Voetvolk.
Ariadna is een veelgevraagd lesgever en
begeleidde reeds workshops in Deltebre Dansa,
ESAC, Impulstanz en meer.

Noémi Devaux is afkomstig uit Marseille, de stad die bekend
staat voor zijn smeltkroes aan culturen en kunstvormen. Op
jonge leeftijd kwam ze in contact met circus en kreeg ze de
smaak voor beweging te pakken. Ze verdiepte zich in
hedendaagse dans en zo ontwikkelde ze een bewegingstaal
op de grens tussen circus en dans. Noémi studeerde aan het
ENACR, gevolgd door een circusstudie waar ze zich verdiepte
in luchtacrobatie en arial hoop Heden is ze verbonden aan het
Centre Nationale des Arts du Cirque (CNAC) in Marseille.

Aymará Parola is een danser en
performance- artiest, geboren in Argentinië en
sinds 2009 gevestigd in Brussel. Haar eerste
danspassen werden gezet in de traditionele
Argentijnse volksdans en ballet. Momenteel is
ze actief binnen de hedendaagse dans,
theater en performance. Sinds 2011 werkt
Aymará nauw samen met het dansgezelschap
Ultima Vez / Wim Vandekeybus, choreograaf
Ayelen Parolin en regisseur Ariah Lester.

Tina Breiova is afkomstig uit Praag. Ze vervolledigde haar
studies aan P.A.R.T.S. en werkte sindsdien samen met Roberto
Olivan, Milan Tomásik en Thomas Ryckewaert. Ze werd ook
uitgenodigd voor de muziekvideo ANIMA van Paul Thomas
Anderson met de muziek van Thom Yorke. Met haar
onderzoekscollectief Ferus Animi//Terra Nova onderzoekt Tina
hedendaagse bewegingstaal in nauw verband met
wetenschappelijke concepten.

DRAMATURGIE / Sébastien Hendrickx werkt als dramaturg, kunstcriticus,
podiumkunstenaar en docent. Voorheen was hij artistiek leider van Bâtard Festival en
huisdramaturg bij de KVS Brussel. Als productiedramaturg werkt(e) hij o.a. voor Benjamin
Verdonck, Thomas Bellinck, Jozef Wouters, Simon Allemeersch, Heike Langsdorf, Ula
Sickle, Piet Arfeuille, David Weber-Krebs, Alexander Vantournhout, Luanda Casella,
Mette Edvardsen en Bosse Provoost. In 2014 won hij de Marie-Kleine Gartman prijs voor
zijn essay ‘Kunst die zich voordoet alsof ze iets anders is als kunst’ en in 2016 de
basisprijs jonge kunstkritiek voor een recensie over Jan Fabre’s Mount Olympus. Sinds
juni 2014 maakt hij deel uit van de kernredactie van het podiumkunstentijdschrift
Etcetera. Daarnaast publiceert hij regelmatig over beeldende kunst in De Witte Raaf. Hij
geeft les aan de opleiding Drama in KASK/School of Arts in Gent. Hij werkte onlangs zijn
eerste eigen voorstelling The Good Life af, die in 2021 in o.a. NTGent en KANAL Brussel
te zien zal zijn.

DRAMATURGIE / Rudi Laermans is professor sociale theorie aan de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de KULeuven. Laermans is daarnaast ook betrokken bij
het theoretische programma van P.A.R.T.S.. Als gastprofessor werkte Laermans samen
met verschillende kunstacademies zoals de Design Academy in Eindhoven en de Willem
De Kooning Academie in Rotterdam, de Koninklijke Deense kunstacademie in
Kopenhagen, de Malmö Art Academy en DOCH- School voor Dans en Circus in
Stockholm. Laermans publiceerde tal van essays en boeken over sociale en culturele
theorie, culturele politiek en participatie, hedendaagse dans en beeldende kunst.
Laermans vervulde de rol van dramaturg voor tal van hedendaagse choreografen zoals
Ula Sickle, Eleanor Bauer en Alexander Vantournhout.

MUZIEKDRAMATURGIE & COACH / Mezzo-sopraan Fabienne Séveillac studeerde af
als Master in Performance Voice aan het New Yorkse Brooklyn College. Ze legt zich
hoofdzakelijk toe op interpretatie en educatie van muziek uit de 20ste en 21ste eeuw.
Fabienne is te vinden op podia over de hele wereld. Tot 2015 was ze actief als zangeres
en co-artistiek directeur bij het ensemble soundinitiative in Parijs. Momenteel legt ze zich
vooral toe op haar eigen vocaal ensemble HYOID. Als geëngageerd pedagoge was ze
recent actief in conservatoria in St Quentin en CRR in Reims, P.A.R.T.S. school in
Brussel en werkt ze als stemcoach & outside ear voor tal van artiesten waaronder Eric
Arnal Burtschy, Eleanor Bauer & Chris Peck, Ula Sickle, David Williamson, Alexander
Vantournhout en Sanja Mitrović.

LICHT / Harry Cole verdiepte zich in de kunst van het licht als assistent lichtontwerp in
het toenmalige KJT, nu hetPaleis. In 1997 startte hij als freelance lichtontwerper voor
verschillende regisseurs en huizen zoals Jan Fabre, Alain Platel, Arne Sierens, Voetvolk/
Lisbeth Gruwez, Het Gevolg, hetPaleis, KVS, Dito Dito, Young@Heart Chorus
Northampton USA, RuhrTriennale. Cole deelt zijn kennis ook als professor bij RITCS in
Brussel (waar hij ook vakhoofd Podiumtechnieken is), STEPP, Sabbattini ea.
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