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INLEIDING 

The in-of inscription – a very basic yet complex prefix-is not the “in”-of inside but the “in”- of into. It is a place-seeking, not a place-being, “in”. Inscriptive gestures 
can be thought of as gestures that write something into a place. They create place or place-ness out of something that is both a no-where and a no-thing – actions 
of linguistic mark-making themselves.  (The Inscription of Gesture: Inward migrations in Dance, Sally Ann Ness)  

Live-dans wordt vaak als iets efemeers of vluchtigs beschouwd, net omdat het in het nu plaatsvindt. “Performance’s only life is in the present. Performance cannot 
be saved, recorded, documented, or otherwise participate in the circulation of representations of representations: once it does so, it becomes something other than 
performance,” stelt Peggy Phelan in de openingsregels van haar vaak geciteerde essay The Ontology of Performance. 

Bewegingen komen en gaan, ze verdwijnen op het moment dat ze verschijnen, zonder materiële sporen achter te laten. Er zijn alleen de sporen in het geheugen 
van de toeschouwers. Contre-jour gaat de confrontatie aan met deze sporen-loos-heid door middel van de opzettelijke productie van afdrukken, of indextekens die 
aangeven dat er beweging aan voorafging. Dit alles zonder dat de ‘sporen’ steeds een letterlijke afspiegeling zijn van de beweging zoals bijvoorbeeld 
voetafdrukken dat zijn. Verder wil Contre-jour ook onderzoeken hoe ‘ingegraveerde momenten’ ook ongedaan gemaakt of ‘uitgewist’ kunnen worden. 

Niet alleen de antithetische relatie tussen dans en schrijven staat hier centraal. Er is ook een bredere (politieke) context. Zo worden per definitie bewegingen 
gecontroleerd, vooral aan de grenzen, en wordt getracht ze zichtbaar te maken en te registreren. Dit lokt tegenbewegingen uit waarbij men onzichtbaar probeert te 
bewegen, zonder sporen achter te laten - alsof men wil dansen of bewegen enkel in het hier en nu. 



INSPIRATIEBRONNEN 

SWEEPERS (vegers) 

Het vegen van het zand staat in functie van het in kaar brengen van de 
hoeveelheid mensen die de grens van Mexico naar de Verenigde Staten zijn 
overgestoken. De grenspatrouille veegt het zand met banden en andere DIY-
vegers, om het oppervlak schoon te maken. Omdat de migranten meestal 's 
nachts oversteken, kan de grenspatrouille de volgende ochtend, dankzij het 
vegen, 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. 

SPOORLOZE SCHOENEN 

In reactie op deze opsporingsmethode ontwikkelden de Mexicanen 
schoenen met tapijt of jute aan de zolen vastgenaaid, waardoor het 
moeilijker werd om de voetafdrukken in de woestijn te traceren. Deze 
'spoorloze schoenen' worden verkocht in winkels, vlakbij de grens, waar ook 
ander overlevingsmateriaal zoals camouflage-rugzakken, kleding, flessen en 
medicijnen te koop worden aangeboden. 

Omdat de schoenen nog steeds een soort spoor achterlaten, gebruiken 
migranten soms zelfgemaakte veegmachines van blikjes, flessen, takken 
etc. die ze achter zich aanslepen om hun eigen voetafdrukken te 
overschrijven. In het verleden trokken ook soldaten en voortvluchtigen te 
paard takken achter zich aan om zo hun eigen sporen te overschrijven en 
minder diepe voetafdrukken achter te laten. 






IN-/EX-SCRIBE 

Contre-jour is een choreografie die de 
oorspronkelijke betekenis van het 
begrip belicht en tegelijkertijd in vraag 
stelt. De dans laat zijn sporen na door 
voetafdrukken, maar zodra de dansers 
zich een paar meter verder hebben 
bewogen, heeft een tak 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.

ONMIDDELLIJKE REGISTRATIE 

Het vastleggen of uitwissen van bewegingen is niet alleen iets waar grensposten het belang van inzien. Het onzichtbaar 
maken maken van bewegingen of het produceren van misleidende inscripties is soms ook 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 bestuderen we verder ook nog 
de bewegingspatronen van dieren zoals slangen, reptielen of waterstriders om ons bewegingsonderzoek te voeden. 



CHOREOGRAFISCHE SCHETSEN 

We beginnen met de focus op de precisie van het inschrijven (langzame en 
precaire beweging). Op een podium dat volledig bedekt is met zand verschijnt 
een danseres. Ze voert voorzichtig een choreografie uit. Op een gegeven 
moment verdubbelt ze haar sporen/voetstappen en deze vormen vervolgens 
een uitnodiging voor 1 of 2 andere performers om te volgen. 

Een ander scène-idee onderzoekt het begrip 'uitwissen'. Dansers maken gebruik 
van wisstrategieën zoals het trekken van een tak (gebonden rond hun middel). 
Het spoor wordt 'weggeveegd', zodra de dansers verder gaan. 

Een fragiele danseres trekt een gigantische veegmachine (gemaakt van 
bijvoorbeeld vrachtwagenbanden) mee, die de 'grenscontrole' vertegenwoordigt. 
De beweging is meticuleus, precies berekend. We denken terug aan het idee 
van Sisyfusarbeid. Net zoals in de mythe van de gestrafte Sisyfus veegt de 
danser tevergeefs de sporen weg die door de anderen telkens opnieuw worden 
gemaakt.  

Na zich vooral te hebben gericht op het idee van sporen, gebeurt ook 
contrasterend onderzoek door gebruik te maken van spoorloze schoenen. 
Welkeimpact hebben dergelijke objecten op de bewegingen? En op de 
herinnering aan die bewegingen?



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. Nu wordt voor het eerst een associatie 
met een concrete politieke situatie belicht. Ook al is dit laatste een 
weloverwogen keuze, het effect van de ‘verplaatsing’ van het geleende of 
toegeëigende materiaal uit een andere context zal zoals steeds de 
bovenhand krijgen. 
  
Found footage wordt behandeld als bewegingsmateriaal en 
choreografisch 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 dans-, choregrafische-, of 
bewegingsmateriaal 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 (2019)). Dit is de kern van het onderzoek dat Alexander 
Vantournhout steeds opnieuw uitvoert. 
  
Met Contre-jour wil Vantournhout een nieuwe dimensie toevoegen, 
namelijk het probleem van de in/ex-scriptie die de notie van choreografie 
als zodanig oproept. Net als in eerdere voorstellingen zullen ook in 
Contre-jour choreografieën worden gemaakt. Hoewel 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. 



CREDITS 

Concept & choreografie: Alexander Vantournhout 
Choreografisch assistent: Emmi Väisänen 
Gecreëerd met en uitgevoerd door:  Emmi Väisänen, Aymara Parola,  
Noémi Devaux, Astrid Sweeney, Philomene Authelet & Kim Amankwaa  

Dramaturgie: Rudi Laermans & Sébastien Hendrickx 
Rehearsal director: Anneleen Keppens & Maria Madeira 
Geluidsontwerp/compositie: tbc 
Lichtontwerp: Harry Cole 
Kostuums: Sofie Durnez 
Videograaf & fotografie: Stanislav Dobak 

Company manager: Esther Maas 
Technische productie: Rinus Samyn & Bram Vandeghinste 
Productie- en tourmanager: Aïda Gabriëls 
Spreiding: Frans Brood Productions 

Productie: not standing  
Coproductie: tbc 
Residencies: tbc 

Met de steun van de Vlaamse Overheid. 

Alexander Vantournhout is artiest-in-residentie in kunstencentrum 
Vooruit in Gent, artiste associé van le CENTQUATRE Parijs en Cirque-

théâtre Elbeuf. 

Alexander Vantournhout wordt gesteund door Fondation BNP Paribas 
voor de ontwikkeling van zijn projecten. 

INFO 

Team op tour: 10 personen  
(6 dansers,  

1 choreograaf of rehearsal director (afhankelijk van de tour),  
1 tour manager,  

2 techniekers) 
Duur: 60-90 min 

Opbouw: 1 opbouwdag (ov) 
Scène: min oppervlak 10x10 m, liefst vlakke vloer



BIOGRAFIE 

Alexander Vantournhout (concept, choreografie) studeerde hedendaagse dans bij 
P.A.R.T.S. (Performing Arts and Research Training Studios), de door Anne Teresa de 
Keersmaeker opgerichte school. Daarna trok hij naar ESAC (Ecole Supérieure des Arts du 
Cirque) om zich te verdiepen in het rad, jongleren en acrobatie.  

Alexanders bewegingstaal wordt beïnvloed door danstechnieken, gevechtskunst, circus, 
yoga, anatomie en de dierenwereld. Twee constanten in zijn artistiek parcours zijn de 
zoektocht naar creatief en kinetisch potentieel in de lichamelijkheid en het onderzoek naar de 
vele aspecten van de relatie tussen de kunstenaar en het object. 

In 2014 gaat zijn eerste stuk, Caprices, in première, een choreografische solo op muziek van 
Sciarrino. Aneckxander (2015), een tweede solo, in samenwerking met Bauke Lievens, won 
de CircusNext-prijs, evenals de Jonge Theaterprijs en de Publieksprijs op Theater Aan Zee 
(Oostende, 2015). Aneckxander werd ook geselecteerd voor het Aerowaves netwerk, en voor 
Het Theaterfestival 2016, de prijs voor de meest opmerkelijke Belgische voorstellingen. 

Zijn eerste duo Raphaël (2017) werd - eveneens samen met Bauke Lievens - gecreëerd in 
het kader van het onderzoeksproject Entre Être et Imaginer. Hierbij doorspit Vantournhout 
een methodologie voor artistiek onderzoek in het hedendaagse circus, ondersteund door het 
onderzoeksfonds van de HoGent/KASK School of Arts, Gent (BE). 

In 2018 creëert Alexander met La Rose en Céramique een danssolo die de theatrale solo van 
Scali Delpeyrat op het Festival van Avignon begeleidt. Kort daarna volgt zijn eerste stuk voor 
4 mannen, Red Haired Men, dat nu al enkele jaren doorheen heel Europa toert. In Screws - 
uit 2019 - begeleidt Vantournhout het publiek met 5 dansers-acrobaten op een trip van micro-
performances, variërend van korte solo's en duetten tot extensieve groepschoreografieën. 
Met Through the Grapevine (2020) keert Alexander nu terug naar het concept van een duo-
choreografie. Dit is zijn eerste echte duet en tot op zekere hoogte geïnspireerd door het 
concept van Aneckxander (2015). Het lichaam wordt in een zeer zuivere vorm 
geherintroduceerd en de voorstelling duikt in het creatieve en kinetische potentieel van 
fysieke beperkingen, een thema dat in het hele werk van Vantournhout terugkomt. 

Alexander is artist-in-residence in kunstencentrum Vooruit in Gent (2017-2021) en is artiste 
associé de Cirque-théâtre Elbeuf en CENTQUATRE-PARIS. De compagnie van Alexander 
wordt ondersteund door Fondation BNP Paribas voor de ontwikkeling van zijn projecten. 

“Zoals steeds is Vantournhouts werk zo ingenieus dat het onmogelijk te 
beschrijven valt. Je kan alleen maar vol bewondering en concentratie naar 
de fenomenale fysieke intelligentie kijken die hier wordt tentoongespreid. Op 
enkele jaren tijd heeft Vantournhout een unieke choreografische taal 
ontwikkeld, die put uit danstechnieken, gevechtskunst, circus, yoga, 
anatomie en de dierenwereld.” 
— De Standaard



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.

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.

VIDEO / De Slovaakse Stanislav Dobák studeerde af aan het 
nationale dansconservatorium van Bratislava en vervolgde zijn studies 

bij P.A.R.T.S. in Brussel. Tijdens deze opleiding werd zijn artistieke 
focus getriggerd om buiten de grenzen van het genre van de dans te 

gaan kijken en onderzocht Stanislav de mogelijkheden van 
hedendaagse kunst, video en fotografie. Naast zijn danscarrière 
behaalde Stanislav in 2016 zijn Bachelor in Photography aan de 

University of Hertfordshire, UK. Hij werkt als freelance choreograaf, 
danser, fotograaf en cameraman.



De Deense Astrid Sweeney studeerde af als 
hedendaagse danseres aan de Rambert School of 

Ballet and Dance in Londen waarna ze aan de slag 
ging voor tal van choreografen en regisseurs zoals 

Sharon Eyal, Damien Jalet, Anton Lachky, Botis Seva, 
Colette Sadler, Fleur Darkin, Iván Pérez, La Verita 

Dance Company en Luke Murphy.

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.

Kim Amankwaa is een hedendaagse danser die geboren 
werd in Nederland en momenteel pendelt tussen Brussel en 

Berlijn. Zij werkte de voorbije jaren samen met ICK (olv. 
Emio Greco en Pieter C. Scholte), Kris Verdonck, Nacera 

Belaza, Eric Minh Cuong Castaing, Faustin Linyekula, 
Emanuel Gat, Davy Pieters, Arno Schuitemaker / SHARP en 

Andreas Constantinou / Himherandit. 
Vanaf 2020 is zij te zien in de herneming van Drumming van 

Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas. 

Emmi Väisänen is een hedendaagse danser die 
momenteel gevestigd is in Brussel. Ze is een 
performer in SCREWS en is sinds 2018 nauw 
verbonden met not standing. Ze staat Alexander bij 
in zijn onderzoek voor Through the Grapevine, 
Snakearms en TWICE. Emmi studeerde dans aan 
het Turku Conservatorium in Finland en S.E.A.D 
(Salzburg Experimental Academy of Dance), 
Oostenrijk. Na haar afstuderen werkte ze samen 
met choreografen zoals Alexandra Waierstall, 
ECCE/Claire Croizé & Etienne Guilloteau, Julia 
Schwarzbach en Rakesh Sukesh.

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. 

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.  








