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Ze ruiken seks, ze dampen lust. De
elf dansers van het vernieuwde
DanceWorks Rotterdam (onder lei-
ding van André Gingras) leveren
zich in het eerste deel van de dou-
ble bill Anatomica (getiteld Anato-
mica #1) volledig uit aan hun hor-
monen. Nog voordat het publiek
zit, staan ze zich al op te geilen. De
een likt een plastic vel af, met het
woord PORN in hoofdletters. De
ander grabbelt in zijn kruis. Een
derde rammeltmet haar decolleté.
Hilarisch is de solo van Chérif
Zaouali, die in overdreven adoratie
voor een vrouwelijke toeschouwer
zich fysiek te buiten gaat aan een
bizar virielemimiek. Het liefst zou
hij zijn feromonen ver de zaal in
slingeren.
Dit uitdagende begin vormt de op-
maat voor een ruig half uur over
onzemoderne fysieke parings-
dans. De dansers kletsen op hun
binnendijen, bieden een collega
hun kont aan en hitsen elkaar op
met stampdans en snuffeldrift. Een
echt verrassend statement over de
toenemende aandacht voor fysieke
bevredigingmaakt Gingras niet in
dit nieuwewerk. Het commentaar
blijft beperkt tot een sterk laptop-
duet tussen twee danseressen die
de schadelijke kant van internet-
seks op de hak nemen.
Demeeste scènes stellen echter
vooral de fanatieke kanten van

dierlijke opwinding ten toon. Alsof
je langs een etalage loopt van ex-
pliciete paringsdrift. Telkens als je
denkt het wel gezien te hebben en
door zouwillen lopen, komt Gin-
grasmet een nieuwe twist, geac-
centueerd door elektrificerende
sounds op band; zo weet hij de
aandacht continu vast te houden.
Die variatie in brutaliteit, sterk ver-
tolkt door zijn dansers, is de kracht
van deze eerste grote zaalvoorstel-
ling van DanceWorks Rotterdam
met Gingras’ signatuur.
Voor het tweede deel van Anatomi-
ca (getiteld Anatomica #3) her-
neemt Gingras een succesvolle
gastchoreografie uit 2008, voor de
Britse Ramert Dance Company.
Ook hier geen heldere boodschap
over demanipulatie van en adora-
tie voor hetmenselijk lichaam.Wel
weer een afwisselende serie ener-
gieke en acrobatische scènesmet
een vleugje stuntvallen en free run-
ning.
Ook Anatomica #3 kent een sterke
opening, als verwijzing naar de
macht van vermenigvuldiging: elf
identieke figuren paraderen in de
geest van AndyWarhol – déman
die de reproductie tot kunst ver-
hief. Zemaken suffe pasjes en wui-
ven nuffig naar het publiek. Daar-
na explodeert het half uur in een
acrobatisch treffen.
Ietsmeer theatrale zeggingskracht
zou Anatomica nog goed doen.
Maar Gingras laat wel zien dat hij
met zijn DanceWorks Rotterdam
een energieke nieuwe richting
kiest, diametraal verschillend van
de pure abstractemoderne dans
van voorganger Ton Simons. Die
laatste is nu even uit beeld, maar
gaat volgend jaar wel een kleine
choreografiemaken voor Het Na-
tionale Ballet.
Annette Embrechts
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energieke nieuwe
richting kiest
ANATOMICA ROTTERDAMSE

SCHOUWBURG

Recensie

De dansers leveren zich uit aan hun hormonen. Foto Joris-Jan Bos


