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Interview book, PARTS 20 YEARS Alexander Vantournhout (publication 2016) 
 
‘Ceci n’est pas une pipe.’ When, after our conversation, Alexander Vantournhout says that he 
seems to know me from somewhere, I suddenly remember that it was him about whom I 
made that note in the jury report for the P.A.R.T.S. Training Cycle in 2012. In the meantime, 
this young performer and choreographer has become involved in a lot more activity. In the 
week between making the arrangement and our actual conversation he won both the TAZ 
2015 Prize and the audience prize at the Theater aan Zee festival in Ostend with his second 
stage production ANECKXANDER. Here in Studio 2 at P.A.R.T.S., he is pleased with the 
prizes, but at the same time has questions about it. Although his style of speech is soft, 
searching and often hesitant – and also receptive – some solid points of view later appear in 
the transcription. 
 
 
Superman 
 
‘In the circus I opted for the cyr wheel, a recent technique in which a lot of study still had to 
be done. You can broadly divide circus objects into three types: objects specially designed for 
the circus, such as the trapeze; extensions such as the bicycle and the rope, and obstacles, 
such as a pole or a ladder. Sometimes the object determines what you do with it. A 
Washington trapeze – no one knows that name, I can assure you – has a headrest, which 
seriously restricts one’s artistic creativity. The wheel combines its extension and transport 
functions with great abstraction. That is what attracted me to that discipline. 
 
The main thing in circus is the relationship with an object, quite apart from all the clichés we 
associate with the circus. A tent is not a circus, acrobatics is not a circus, nor, in my opinion, 
is all the performativeness we link with the circus, including clowning. There’s no circus 
without objects. It is by grace of the object that the circus artist creates a form of danger, a 
virtuosity that makes him into a sort of superman, by means of exhaustive repetition and 
practice. This is necessary, because your status in a circus is the opposite of that in a theatre 
set-up: we literally and figuratively look up to the actor on his stage, whereas in the circus the 
audience on the encircling seating mostly looks down on the artist. So he has to work his way 
up. In this sense I relate circus to the Roman ‘circus maximus’, where slave gladiators 
provided entertainment that was a matter of life or death. In my view, what is important in the 
circus is elevating your power or status to that of a superhuman from that sort of position of 
inferiority by means of a pratique minoritaire. 
 
If you ask what dance can learn from the circus, I think in the first place precisely of that 
relationship with the object, or with the body as an object. In that respect circus is almost 
high-tech, and has a sophisticated system of notation for the way objects relate to each other. 
For example, Phia Menard of Cie Non Nova has a highly advanced relationship with 
ephemeral objects. In one of her performances she uses a big block of ice. She links her own 
transgender transformation from man to woman to the melting process. Johann Le Guillerm 
is also very interesting. With his objects he explores a ‘vitesse imperceptible’. For example, 



he lays a ball in a hollow in which grass is growing, and waits for the off-balance state that 
arises because the grass on one side grows faster than the other, making the ball roll. 
Conversely, contemporary dance is miles ahead in terms of performativeness, composition 
techniques, the use of space, and artistic methodology. The way the conceptual is embodied 
and staged using light and soundscape is extremely interesting. Whereas in that regard circus 
performances are not well developed, or are simply not exciting.’ 
 
 
The circus artist is (not) a dancer 
 
‘Circus is a non-collaborative art form, whereas dance – in my opinion – is always practised 
in dialogue with and under the observation of someone else. Dance strives for a specific form 
that is transferable, whereas circus aims for a variety of anomalies. In my own work I find it 
hard to separate the two, since I see circus as object-related dance. Pure circus seeks out 
extremes, just as ballet does in the virtuosity of its movements. In that sense, you might 
compare me to a ballet dancer who has evolved towards contemporary dance. 
 
In my production ANECKXANDER (2015), the objects serve the purpose of what I call the 
‘tragic autobiography’ of my badly proportioned body: too long a neck, legs too short in 
proportion to the torso, forearms that are just as thick as the upper arms. As a performer I 
often feel like nothing but a body: to avoid this reduction, I use objects in the form of 
prostheses to upset the visual benchmarks the spectator employs when looking at others: 
platform boots to compensate for my short legs, boxing gloves to extend my arms. The big 
ruff is an orthosis that supports my overly long neck. It is out of this odd partnership of body 
and objects that the freaky anomaly of the circus arises.’ 
 
 
Social body 
 
‘At the same time I wanted to use this anomaly to break down the relational solitude of an 
individual in front of a group of 200 people. You might view ANECKXANDER as a person 
who chases away boredom with absurd games and rules, and who has cultivated peculiar 
habits in the long solitude of his studio – this is also how I actually experience it during the 
rehearsal process – and precisely by means of these odd habits nevertheless tries to regain a 
connection with other people. No, it has nothing to do with any social statement. In Brussels I 
see a lot of loneliness around me, and can relate to the cliché that it is the artist’s task to be 
both a participant and observer in society, but in my case it happens unconsciously. My 
actual starting point is purely personal. It is only from that angle that I can relate to others. 
That’s the way it works in the theatre too. In ANECKXANDER I noticed that I was not able to 
relate to an audience as a group, but only via little bridges to single people, who then 
imaginarily relate to others, and by this roundabout route a group is formed. 
 
I take an intuitive approach to social theories and philosophical insights. I read for my work. 
Things like Giorgio Agamben, the prime philosopher for many dancers. He writes about 



‘indifference’ as a suspension or postponement of definition. I find that a very nice principle 
to work by, to create a temporary free zone for the spectator where nothing has yet to be 
fixed. In my performance I prefer to stretch the free zone to avoid the applause, so that 
everything is given time to continue vibrating a while longer. Another of his concepts that I 
appreciate is ‘the presence of an absence’ in signs that are ‘empty’ or at first sight 
meaningless. He gave as an example a ‘sign worn by secularised priests referring to their 
previous order’. I try to incorporate this notion into my performances in an abstract way. 
 
In terms of theoretical education, the Research Cycle at P.A.R.T.S. would certainly have been 
worthwhile, also because, apart from dance and circus, I would have preferred to study 
philosophy or applied social studies. But I already had five years of study in the same city 
behind me: three years at ESAC combined with two years of Sports Science at the Vrije 
Universiteit Brussel – the latter at my parents’ request, a purely pragmatic choice, also 
because, in combination with circus, it gave me several exemptions – and after that the two-
year Training Cycle at P.A.R.T.S. By then I had had enough of it. Through P.A.R.T.S. I was 
able to study contact improvisation under Steve Paxton and Lisa Nelson in Vermont for 
several weeks, and that was incredibly interesting. After that I went to New York to continue 
studying dance, but I spent more time in art galleries than in the studio, because I wanted to 
know exactly how art worked. Afterwards I travelled a lot and took courses in all sorts of 
places. Always on my own, which, on the basis of my own outlook and questions, was the 
best way to assimilate all the knowledge I had gained from the whole learning process.’ 
 
 
Fragile body 
 
‘I started dancing because of a double wrist injury received in my circus period. Admittedly, 
what I currently do on stage demands a lot from my body too. But above all I am prepared to 
do a lot for my art. My body is a tool that I protect as well as possible. I work on that very 
thoroughly, and because I aspire to a different body for each production, I use different 
methods of preparation. For ANECKXANDER, for instance, I studied falling techniques and 
took a course in contortion to make myself suppler. I study Iyengar yoga and anatomy 
intensively in any case. Apart from that, if I were ever to be too badly injured, I make sure I 
have enough interesting options left in life. The thing I would seriously miss is the state of 
raised consciousness on stage. 
 
Taking good care of your body is more difficult when you are dancing for someone else. If a 
choreographer asks you to do something, well, you just do it – even if you just needed those 
two extra minutes. That puts a heavy burden on you. I once worked as an actor, and I 
suddenly had to scream or something like that. I hurt my body more with that sort of non-
physical work than in ANECKXANDER. When I am in charge myself, I can build in safety 
margins, even on the stage. For example, when performing a troublesome series of 
movements I might do their mirror-image, depending on which side feels best at that time. 
Listening to my body always comes before the material.’ 
 



 
Encounters 
 
‘When I work it is extremely well planned and analytical. If a place or an artist interests me I 
will go for it, no matter what, however long it takes. For example, I am very sensitive to 
environments for creation. When, after a short encounter with one of the people from Les 
Subsistances (Laboratoire international de creation artistique in Lyon, LD), I realised 
immediately that my work could improve a lot there, so three times I went to Lyon and back 
for a day to talk to them until they admitted me. In the end they were fantastic co-producers 
and gave me incredible support. I have a similar sort of click with a few programmers in 
Flanders; it’s tremendous how they can think on the same wavelength. 
 
I look for people who are extremely critical or radical. Workaholic freaks who find their thing 
extremely important, because I myself work very obsessively. Or people with a completely 
different background – for example my technician is a juggler – people who think out of the 
box. The collaboration with Bauke Lievens (co-creator and dramaturge on ANECKXANDER, 
LD) was also very enriching. She is from the theatre world, and teaches at the KASK in 
Ghent. The clash between her view of theatrical presence and my formal research definitely 
added to the whole. We did a lot of work on stripping away ‘acting’ in favour of ‘being’, and 
on the terribly difficult balance between technique and freedom of action. I consider myself a 
good performer (giving me a big wink), so to compensate I make sure I am extremely well 
prepared on every other point.’ 
 
 
Boxes and bridges 
 
‘At one time Flanders was very progressive, but after my experiences abroad I have the 
impression that here people still think slightly more in terms of boxes when it comes to 
disciplines, what good art is, and working processes. I myself try not to think about the 
difference between high and low forms of art. You can make worthwhile art just as much in 
circus, puppet-theatre or hip hop – I don’t care about categories anymore either: whether 
what I do is circus or dance. I no longer want to defend those sorts of attitudes. I have done so 
in the past, but it’s just very tiring. Now all I’m concerned about is the substance of the work. 
One extremely fine example of not thinking in terms of boxes is Germinal by Antoine 
Defoort and Halory Goerger, which is a fantastic non-theatre statement, a performance 
without skills that you can present in any setting. What’s more, these two succeed in applying 
that openness to their organisational structure, L’Amicale de Production in Lille. Another 
person I greatly admire is Xavier Leroy, for the simple reason that each of his productions 
assumes a different form or aesthetic. 
 
In Flanders, oddly enough, the theatre sector is more open to my work than the dance sector. 
When I won the European CircusNext with ANECKXANDER in 2014 – comparable to the 
Prix Jardin d’Europe – it was shown first on the circus circuit and then the theatre circuit. I 
think that’s a pity, because after all I did study at P.A.R.T.S. Working environments could be 



more flexible too. Every rehearsal studio in Flanders looks like where we are sitting now: a 
floor, a sound box and a couple of chairs. Whereas for the formal research for 
ANECKXANDER I spent a lot of time in the bathroom because it was nice and warm and has 
plenty of mirrors. If I have to work naked in this studio all day it would just be too cold for 
my muscles. Perhaps we don’t think out of the box enough. Perhaps an empty house might 
sometimes be a better studio. 
 
What I am struggling with at the moment is the fact that it is so difficult to present yourself as 
a multifacetted artist in the field of work. There are so many things I would like to try out. 
Improvisation projects like those with Harald Austbø in Skagen; that was a format in which 
we alternated a day of rehearsal with a day of performance. Apart from that, I have a crazy 
plan to enter into a creative process with five dancers without any form of verbal 
communication, not even outside the rehearsals. And I want to explore forms that are less 
ephemeral than the performing arts – like sculptural installations. In any case, I shall continue 
creating art, no one can take that away from me. I’ll find my way. One thing I have decided 
never to do is commercial work. You know that as a circus artist you can earn an absurd 
amount of money, in corporate events, for example. On one occasion I was, with my wheel, 
the live backdrop to an event on the oil fields of Dubai. That is in the past, and that’s where I 
want it to stay.’ 
 
 
Lieve Dierckx 
 
 
 
Alexander Vantournhout (1989, Roeselare, Belgium) 
 
Alexander Vantournhout (based in Brussels) studied the cyr wheel at the ESAC (Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque in Brussels) from 2007 to 2010. From 2010 to 2012 he took 
the Training Cycle at P.A.R.T.S. After that he worked as an actor with Rolf Alme (NO), the 
founder of the Norwegian Theatre Academy in Frederickstatd (NO). In 2012 he established 
his own organisation, Not Standing npo; the name means ‘with no specific content, always 
redefinable’. 
In 2014 Vantournhout created Caprices, a full-length choreographic circus solo and a tribute 
to the virtuoso music of Salvatore Sciarrino. In addition, he co-created the performance Don’t 
run away, John (2012) with Niko Hafkenscheid (a musician with Meg Stuart, the 
Kopergietery et al.). Since 2014 he has been regularly improvising for an audience with 
Harald Austbø (Heimat, Skagen). Their latest piece of improvisation is called WAK (2014). 
His production ANECKXANDER (2015) won prizes at both CircusNext 2014 and TAZ#2015. 
CircusNext is a European platform for up and coming young circus talent. Through this 
network, Vantournhout received a creation budget and made contacts with European co-
producers. TAZ is an annual ten-day festival for talented young theatre- and music-makers in 
Ostend. 



Alexander Vantournhout regularly teaches dance and circus at the ESAC and the ACAPA 
(Academy for Circus and Performance Art) in Tilburg (NL). In the coming academic year he 
will give a master-class with Bauke Lievens on the creative process behind ANECKXANDER 
in the framework of CARD – Circus Artist Research Development – at DOCH (University of 
Dance and Circus) in Stockholm (SE). He is currently writing a book about circus with Koen 
Allary (director of the Flemish Centre for Circus Arts). 
 
 
Alexander Vantournhout on P.A.R.T.S: 
 
‘What I appreciate about P.A.R.T.S. is the wide variety of lessons with such exceptionally 
interesting and eye-opening teachers as Bojana Cevic and Rudi Laermans. Oddly enough I 
found the ballet lessons absolutely the best, and I think the ballet body as conveyed by Janet 
Panetta and Libby Farr will probably reappear often in my work. Janet Panetta is an 
incredibly inspiring ballet teacher and knows so much about the body. In the 1980s she was 
involved with Merce Cunningham and John Cage, and taught Cunningham’s dancers, and 
Trisha Brown’s too. I will never forget her stories about that period, and her links with the 
history of dance.’ 



De mens achter het kunstje. 
Alexander Vantournhout en Bauke 
Lievens over de ‘tragische 
autobiografie’ ANECKXANDER 
17 juni 2015 · alexander vantournhout · bauke lievens · evelyne coussens 
 
– Evelyne Coussens – Foto’s: Tom Van Mele – 

Alexander Vantournhout praat zoals hij is: met de 
nuchtere concreetheid van de circusartiest, met de 
filosofische reflectie van de danser. Bauke Lievens vult 
aan, bevraagt, daagt uit. Samen creëren ze de 
voorstelling ‘ANECKXANDER’ – een soms tragisch, 
soms humoristisch zelfportret van de circusartiest als 
eenzaam lichaam. 
 

 
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens (c) Tom Van Mele 
 
Het zijn die grote ogen met de aandoenlijk lange wimpers, het is dat jonge, 
open gezicht boven dat bovenmatig gespierde lichaam, dat zichzelf een uur 
lang in toenemende mate uitput. De Brusselse try-out van ‘ANECKXANDER’ 
verheldert en illustreert het gesprek dat ik enkele dagen eerder met de makers 
had, in Vantournhouts thuisstad Roeselare. Hoe moet je dat lichaam van 
Alexander Vantournhout lezen, wat vertelt het over of verhult het van zijn 
identiteit? Het is de kernvraag van  de nieuwe solo ‘ANECKXANDER’, die 
eind juni tijdens PERPLX in première gaat. 
 
 



Alexander, je bent zowel een geschoold danser als opgeleid circusartiest. 
In welk van beide rollen voel je je het meest thuis? ��� 
Alexander Vantournhout: “Dat hangt af van project tot project. Mijn 
identiteit wisselt in correlatie met de manier waarop ik in een voorstelling mijn 
lichaam inzet op scène. Voor ‘ANECKXANDER’ voel ik me misschien wel 
het meest acrobaat. Bij mijn vorige solo, ‘Caprices’, moest ik meer inzetten op 
kracht en snelheid. Per productie probeer ik dus steeds een ‘ander lichaam’ te 
ontwikkelen.” 
 
Je creëerde tot nu toe vooral solo’s. Heb je het moeilijk om met anderen 
samen te werken?  
���Vantournhout: (lacht) “Dat vraag ik mezelf ook wel eens af, maar het heeft er 
eerder mee te maken dat circus in essentie een non-collaboratieve kunstvorm 
is. In tegenstelling tot dans, dat dialogisch is: als je samen danst leer je van en 
met elkaar, door naar elkaar te kijken. Een danser moet in verschillende 
compagnieën kunnen werken, zijn eigenheid moet sowieso ‘vloeibaarder’ zijn. 
Circus is meer gericht op de specificiteit van de artiest: je onderscheidt je als 
individu van een ander individu door middel van een object.” 
 
Bauke Lievens: “Er is ook een soort sociologische wortel: het gaat bij circus 
vaak over een ‘freak’, een enkeling die zich in de marge van de samenleving 
ophoudt, omdat hij iets doet wat vreemd, afwijkend of gevaarlijk is. Naar dat 
individu komt de gemeenschap kijken.” 
 
Waar raken circus en dans elkaar nog, waar verschillen ze van elkaar? ��� 
Vantournhout: “Als je het op het niveau van het medium bekijkt, schuilt het 
verschil voor mij alleen in de aanwezigheid van een object. Het grote probleem 
van het circus is dat er nog weinig van zijn artistieke mogelijkheden 
geëxploreerd is, dat er nog veel moet ontdekt worden.” 
Lievens: “In dans wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen het lichaam 
en de beweging, of tussen de beweging en de muziek. Circus gaat nog veel 
sterker uit van de idee van vaste ‘trucs’. Daardoor beland je snel in een 
versteend repertoire van bewegingen. Als performer val je makkelijk terug op 
de traditionele trucs die door het publiek gekend zijn.” 
 
Vantournhout: “Als je een truc doet kan je daar weinig mee ‘spelen’, je kan er 
weinig nieuwe of andere betekenissen aan toevoegen. Dat heeft te maken met 
het inherente gevaar: je moet jezelf ten volle geven om die truc te executeren, 
je moet er helemaal ‘in’ zijn, er is weinig ruimte voor interpretatie. Daardoor 
kan zo’n truc weinig anders communiceren dan zijn eigen virtuositeit.” 
Lievens: “Als een danser zijn arm opheft kan dat duizend keer iets anders 
betekenen, maar een circustruc zit vaak zoastgeroest in zijn codes dat het 
moeilijk wordt om er iets nieuws in te zien. De traditionele circustoeschouwer 
gaat ook altijd op zoek naar virtuositeit. En negentig procent van de creaties 
bevestigt en versterkt het publiek in dat kijkpatroon.” 
 



Probeert ‘ANECKXANDER’ een andere, minder gecodificeerde circustaal 
te ontwikkelen? ��� 
Lievens: “Ik denk het wel. Gewoonlijk zie je in circus alleen het kunstje, 
terwijl wij de mens achter het kunstje proberen te tonen.” 
Vantournhout: “De uitdaging zal zijn om daarin de cirque nouveau-
toeschouwer mee te krijgen, want we willen hem niet verliezen, maar 
tegelijkertijd ook een nieuw publiek aantrekken. Zodat die twee publieken 
naast elkaar komen te zitten.” 
 

 
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens (c) Tom Van Mele 
 
HET IMPERFECTE LICHAAM 
In ‘ANECKXANDER’ worden de kleine tekortkomingen van jouw 
lichaam uitvergroot, Alexander. Heb je ooit stilgestaan bij die 
imperfecties? ��� 
Vantournhout: “Ik heb nooit complexen over m’n lichaam gehad, als je dat 
bedoelt. (lacht) Ik heb m’n lichaam altijd aanvaard. Maar in de laatste jaren van 
mijn dansopleiding (Vantournhout volgde P.A.R.T.S., red.) werd er wel sterk 
geanalyseerd wat je lichaamsproporties zijn, hoe je die kan exploreren. Toen 
pas werd het me duidelijk dat er sommige dingen ‘vreemd’ zijn aan m’n 
lichaam. Mijn torso is wat te groot in verhouding tot mijn benen, mijn nek is te 
lang, mijn voorarmen zijn te breed tegenover mijn biceps. In 
‘ANECKXANDER’ probeer ik die kleine anomalieën juist te overstijgen, ze in 
mijn voordeel aan te wenden, en te tonen dat ik meer ben dan dat lichaam.” 
 
Lievens: “In zekere zin geldt dat ook voor mij. Ik heb een wijnvlek op mijn 
gezicht, het is pas door er nu over te praten dat ik besef hoe autobiografisch dit 
thema ook voorij is: de manier waarop mensen gereduceerd worden tot een 
aantal fysieke karakteristieken en het verzet daartegen. Gek genoeg heb ik het 
gevoel dat mijn lichaam toegankelijker is dan dat van een ander, net omdat die 
wijnvlek meteen veel over me vertelt. Ik draag aan de buitenkant een teken dat 
mijn karakter gevormd heeft, terwijl die dingen bij anderen aan de binnenkant 
zitten, verborgen blijven. Daardoor heb ik het gevoel dat ik heel leesbaar ben, 
dat mensen snel doorhebben wie ik ben.” 
 



Vantournhout: “Het is heel eerlijk. De kwetsbaarheid van het imperfecte 
vormt geen barrière, maar het roept bij de ander juist een soort liefde of warmte 
op.” 
 
In ‘ANECKXANDER’ evolueert de artiest op scène van een dagelijks 
persoon – een man in een pak – naar een naakt, dansend lichaam, dat op 
verschillendema nieren wordt uitgedaagd. Wat betekent die evolutie? ��� 
Lievens: “De voorstelling begint op een soort ‘neutraal’ terrein: met een 
‘normale’ man, zonder bijzonderheden. Gaandeweg verpersoonlijken we hem, 
door hem naakt te tonen, door te tonen dat zijn lichaam imperfect is en ten 
slotte door die imperfecties zelfs in de verf te zetten.” 
Hoe gebeurt dat? 
 
���Lievens: “Er worden objecten aan dat lichaam toegevoegd. Geen klassieke 
circusobjecten, maar verlengstukken, protheses. Ze moeten de kwetsbaarheid 
van het lichaam compenseren, maar doordat de man naakt is, benadrukken ze 
net zijn kwetsbaarheid. Hij danst drie keer dezelfde choreografie, en telkens 
wordt er een object bijgevoegd. Dat object bemoeilijkt de choreografie, het 
wordt geïntroduceerd als handicap, tekortkoming, achterstand. Maar het 
evolueert langzaam naar een tool van comfort, een hulpstuk. Na verloop van 
tijd gaan die objecten dienen om dingen te doen die het lichaam zonder dat 
object niet kan. Ze worden een instrument in plaats van een obstakel.” 
 
Hoe hebben jullie de objecten gekozen? ��� 
Vantournhout: “Er zijn niet zo gek veel mogelijkheden. Als je je benen langer 
wilt maken kom je algauw uit bij hakken of plateauzolen; als je je armen wilt 
verlengen, beland je bij bokshandschoenen. We hebben wel specifiek gezocht 
naar objecten die niet alleen mijn ledematen zouden verlengen, maar die ook 
ingrijpen op de kwaliteit van de beweging.” 
 

 
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens (c) Tom Van Mele 
 
 
 
 



AUTOBIOGRAFIE 
De insteek van het ‘imperfecte’ lichaam is opmerkelijk in een circus- en 
danswereld die sterk gericht lijkt op het perfecte lichaam. 
 
���Vantournhout: “Ik weet niet of die stelling klopt voor de circuswereld. In de 
danswereld is het inderdaad zo dat bijvoorbeeld leeftijd er sterk toe doet: je 
mag niet te laat beginnen, en als ‘oude’ danser is het moeilijk om aan werk te 
geraken. Ik heb het gevoel dat dat in de circuswereld anders is: een circusartiest 
die fysiek te ‘oud’ is, glijdt makkelijk in een functie als mentor.” 
Lievens: “Vind je dat, Alexander? Ook in de circuswereld is het streven naar 
perfectie en het perfecte lichaam toch heel erg aanwezig, lijkt me. Ik heb zelfs 
het gevoel dat er nog minder ruimte is voor afwijkende of subversieve 
lichaamsbeelden dan in dans. Het gaat in circus altijd over de perfecte figuur en 
daardoor nooit over het afwijkende lichaam.” 
 
Maar formuleert ‘ANECKXANDER’ daar op de een of andere manier een 
kritiek of commentaar op? ��� 
 
Vantournhout: “Het is in ieder geval geen expliciete, moralistische boodschap 
die we in de voorstelling hebben willen steken, maar door het feit dat we 
zoeken naar een andere, niet-perfecte lichaamstaal kan je de voorstelling wel 
interpreteren als een ‘tegenstem’. Het verzet zit in het fysieke vocabularium, 
niet in een letterlijke boodschap.” 
Lievens: “Ik vind dat circus een groot autobiografisch karakter heeft, terwijl 
circusartiesten zich daar zelden bewust van lijken te zijn. Alles in circus heeft 
met je eigen lichaam te maken – als je naar beneden valt van de trapeze ben jij 
dood, niet iemand anders. Het is voortdurend je eigen lichaam dat in gevaar is. 
Dat zorgt voor een nauwere verbinding tussen wie je bent en wat je doet dan 
pakweg in het theater. Met ‘ANECKXANDER’ proberen we een circustaal te 
creëren waarbij we vertrekken van de autobiografische kwaliteiten van 
Alexanders lichaam – dat is iets wat in circus bijna nooit gebeurt, die link 
tussen het lichaam en de identiteit van de artiest. Dat is voor mij erg belangrijk: 
het feit dat het lichaam van Alexander in ‘ANECKXANDER’ niet inwisselbaar 
is, dat het ondenkbaar zou zijn dat iemand anders dan hij deze voorstelling zou 
spelen.” 
 



 
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens (c) Tom Van Mele 
TRAGIEK 
Jullie noemen de voorstelling een ‘tragische’ autobiografie. Het tragische 
wordt bepaald door de bij voorbaat verloren strijd van de kleine mens 
tegen de grotere krachten die hem omringen. Op welke manier zit die 
dimensie in ‘ANECKXANDER’? 
���Lievens: “Die dimensie van de onmogelijke strijd schuilt om te beginnen in 
circus in het algemeen, denk ik. Circus is de weg die de artiest aflegt in een 
vergeefse poging om een doel te bereiken dat zich steeds weer verplaatst. 
Neem nu bijvoorbeeld ‘evenwicht’, een van de grote doelen in het circus. Een 
hopeloze onderneming, want er bestaat niet zoiets als evenwicht – er bestaat 
hoogstens een kort moment waarin het onevenwicht wordt opgeheven. 
Eigenlijk win je nooit in circus. Je kan de natuurwetten, zoals de zwaartekracht, 
niet verslaan. Je kan alleen proberen om op bepaalde momenten niet te 
verliezen. Het spectaculaire circus legt precies daarop de nadruk, op die korte 
momenten van overwinning. In ‘ANECKXANDER’ proberen wij het 
omgekeerde te doen; we tonen dat we niet helemaal aan het verliezen zijn. We 
tonen de strijd van de mens die op zijn eigen grenzen en op die van de natuur 
stoot. Ik denk dat dat een heel ander uitgangspunt is.” 
 
Vantournhout: “Dat soort circus toont een menselijkheid die veel tragischer is 
dan het circus dat erop gericht is te ‘overtreffen’. In veel traditionele circussen 
probeert de artiest zich tot een soort ‘superhuman’ te verheffen, maar dat kan je 
niet meer volhouden als je de hedendaagse condition humaine wil uitdrukken. 
De virtuositeit van de trucs is niet geschikt om het verhaal te vertellen van de 
falende mens. Dus moet je, in plaats van die trucs, op zoek gaan naar een 
nieuwe circustaal.” 
 
Hoe komt het dat de ontwikkeling van die meer artistieke circustaal zo 
traag verloopt? 
���Lievens: “Daar zijn veel redenen voor, denk ik, maar voor mij is het centrale 
probleem dat de opleidingen het medium circus nog steeds definiëren aan de 
hand van het centraal stellen van techniek. Hoogstens combineren ze dat met 
een soort oubollig idee over wat theater is, waarna de techniek in het verhaaltje 
moet worden ingepast. Op dit moment worden mensen op de scholen nog 



steeds aangenomen op basis van hun technische kwaliteiten, en minder op basis 
van de vraag of ze een interessant individu zijn. De combinatie van beide is 
nodig, en misschien moet er in de opleidingen ook een mogelijkheid tot 
specialisatie komen, zoals dat in de theateropleidingen het geval is. Daar kan je 
kiezen of je maker of speler wil worden. Aan ESAC en CNAC wordt iedereen 
‘artiste de cirque’ genoemd, iedereen is er een maker – terwijl de studenten 
gewoon worden opgeleid tot ambachtslui. Je hebt drie of vier jaar getraind om 
een bepaalde techniek tot in de perfectie uit te voeren, daarna richt je met wat 
vrienden een compagnie op waarin die techniek en de hang naar perfectie 
centraal staan, maar er is nauwelijks aandacht voor artistiek onderzoek. Er is zo 
weinig bewustzijn over het feit dat een creatie een proces is. Het is een weg 
waarin je kan mislukken, waarin je kunt falen.”	  


