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‘Wij zijn niet bang
voor onnozelheid’
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Jan Decorte schuwt de perfectie
in de voorstelling ‘Much Dance’
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14 cult.

e zijn vooraf uitgebreid
gewaarschuwd.Van theater-
maker JanDecortewordtwel

eens gezegddat hij oninterviewbaar is.
Dat hij vragen steevast pareertmet een
vaag, lastig of ontwijkendantwoord. Een
mens zouvanminder zenuwachtigwor-
den.MaarDecorte, naar gewoonte
gekleed inpak endas, begroet onsmet-
eenmet eenglimlach en eenkus. “Ach,
die fabeltjes overmij. Erwas een tijd dat
enkele interviewersmij al te graag inde
valwilden lokken. Maar ik benwelbe-
spraakt enkonal die vragenpareren. Zo
krijg je dus vandie verhalen. Eenmythe
zou ikhet niet noemen, eerder een
armoedeverhaal.”
Hij bestelt eenkoffie en eenwitwijntje

aande toog van caféRoskam, een van
zijnBrusselse stamcafés. “Wehebbennet
eengeweldige repetitie gehad”, vertelt hij
aan iedereendiehet horenwil. “Weheb-
benonsongelofelijk geamuseerd.”
MuchDance, Decortes eerste echte

dansvoorstelling sindsTanzunguit 2010,
gaatmorgen in première in het
Kaaitheater. NaastDecorte zelf en zijn
onafscheidelijke levensgezellin Sigrid
Vinks dansen ookBennyClaessens (bij
het grote publiek nog altijd bekend van
Het geslachtDe Pauw) enRistoKübar.
Een beknopte synosis vanhet stuk is
haast ondenkbaar, net zoals bij alle voor-
stellingen vanDecorte.Hier geen afge-
lijnd verhaal, geen virtuositeit, getrainde
lichamenof strakke dansgrammatica.
Wel de ‘anarchie vande beweging’. In de
wereld vanDecortemag er naar harte-
lust gezucht en gezweetworden, hoeven
de dansers niet strak in het vel te zitten
enpassenhaast kinderlijke danspasjes
perfect bijweemoedige gedichten.

Kanuzelf vertellenwaarMuchDance
overgaat?
JanDecorte: “Het gaat overmensendie
elkaar graag zien endaar diep voorwil-
len gaan.Maar bovenal gaat het over
alles. Ikmaakdaar echt een punt van:
het publiek kan er alles uithalenwat het
wil, op elkmoment dat hetwil. Er is geen

boodschap of thema.Maar die liefde is
wel belangrijk.Maar geen eros zonder
thanatos. Ik geloof erg in die filosofie van
Freud. Elk orgasme is ook eenbeetje
sterven, toch? Liefde en dood gaan toch
altijd samen. Net zoals ikmeniet kan
voorstellen dat ik en Sigrid ooit van
elkaar kunnen scheiden.”
SigridVinks: “Het gaat over dewonder-
lijke ontmoeting tussen ons vieren. En
deheftigheid ervan.”
Decorte: “En over de vrijheid. De vrijheid
vanhet publiek, van de dansers, van de
interpretatie.”

Waaromdekeuzevoornogeenseen
echtedansvoorstelling?
Decorte: “Een echte? Zowel dans als
theater is een beetje vanalleswat.
Theater of dans: voor onsmaakt het
eigenlijk niet veel uit.Wel het persoon-
lijke. InMünchenhaddenwe samenmet
Benny gewerkt en zijn vriendRisto
werkte daar ook. Ikwilde echt ietsmet
henbeide in België doen enBenny vond
dat dat een dansproductiemoestwor-
den. Benny is de elegantste danser van
ons allemaal.”

Geenvan jullie vier beantwoordt echt
aanhet typischebeeldvaneendanser.
Vinks: “Atletische lijven die alles kunnen:
dat heeftmen al zo vaak gezien. Er zijn
honderdduizenddansers die veel beter
dansen,maar er is ermaar één die danst

zoals ik. Of zoals Jan, Benny enRisto.
Wij zijn geenChinees staatscircus.
Perfectie is vervelend, oninteressant ook
omnaar te kijken. Als je evenmisstapt
hoort dat gewoonbij de voorstelling.”
Decorte: “Het falen is een vandebelang-
rijkste elementen.Wij zijn er niet omhet
publiek te verbazenof het omdeoren te
slaanmet onze kennis,wij zijn er omde
mensen te ontroeren en te bewegen.”
Vinks: “In falen zit veel schoonheid.
Iedereenherkent zichdaar ook in. Zo raak
jemensen inhundiepste onderbewuste.”

Hoegaan jullie precies tewerk?
Decorte: “Ik ben er gewoonlijk niet bij.
Tochniet in het begin.”
Vinks: “Janheeft een beeld in zijn hoofd,

Prinsessen die pony’s berijden, onperfecte lijven,
de schoonheid van het falen: Much Dance is weer
vintage Jan Decorte. ‘Ik ben een lone rider,
maar toch: het gebrek aan erkenning stoort me’,
vertelt hij in een voor zijn doen opvallend
openhartig interview. KIM VAN DE PERRE

‘Er zijn gelukkig nog
bijzondere mensen
die in staat zijn om
zich te laten raken.
We zien dikwijls mensen
die na de voorstelling
nog een potje bij ons
komen uithuilen’
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schept een kader en schrijft de gedichten
voor de voorstelling. En daar gaanwij
danmee aande slag. Er is grossomodo
een structuur,maar daarbinnen choreo-
grafeert en regiseert iedereen zichzelf.
Jan zal nooit zeggen: jemoet die of deze
beweging doen.”
Decorte: “‘Goed gedaan!’ is vervelend om
te horen.”
Vinks: “Alswij iets klaar hebben, komt
Jan kijken enmeestal vindt hij het goed.
Endandanst hij de stukkendie hijwil
dansen.”
Decorte: “Zij beveeltmij dingen aan en
die voer ik danuit. (lacht)Eigenlijk is zij
eerder de regisseur.”
Vinks: “Er is geen dramaturgie, die komt
pas achteraf. Ophet einde structureert

de chaos gewoon zichzelf. Alles past dan
in elkaar.Wij zijn niet bang voor een
grote onnozelheid. Ik enBennyhebben
een gezamenlijke fascinatie voor pony’s
en prinsessen enwilden daar ietsmee
doen. Dus hebbenwe een scène gemaakt
waar ik als de prinses op de pony rijd.
Onnozel en toch ontroerend.”

Vanwaardie fascinatie voorpony’s en
prinsessen?
Decorte: “Dat is een lang verhaal, van
voor ze begon te spreken.”
Vinks: “Ikweet het zelf niet enmoet het
eigenlijk ooknietweten. Punt is:men-
sen, acteurs, zijn bang voor onnozelhe-
den. Veelmensenhebben liever een
papa die hen zegt hoe zemoeten dansen,
metwelke intonatie ze een zinmoeten
zeggen.Want vrijheid betekent ook ver-
antwoordelijkheid.Wij verstoppen ons
niet achter een regie,we laten onszelf
zien.”
Decorte: “Mensen als Benny enRisto
zijn daaromniet te vervangen.
Dat is onmogelijk.”
Vinks: “In elkwerkproces gaanwe
op zoeknaar die connectie tussen
de spelers.”
Decorte: “InMünchenheb ikmet een
76-jarige acteur gewerkt die achteraf zei
dat hij zich in heel zijn carrière nognooit
zo vrij had gevoeld. Een schoon
compliment.”
Vinks: “En toch zullenwe altijd
een beetjemarge blijven in de theater-
wereld.”
Decorte: “(fel)Margemag je dat niet noe-
men. Dat heeft eennegatieve bijklank.”
Vinks: “Niet salonfähig bedoel ik. Neem
nuAnneTeresaDeKeersmaeker.
Geniaal inwat ze doet. Bedrijven gaan
naar een voorstelling vanRosas als
societyevenement. Dat gebeurt nooit bij
ons. Ik hebhet over een vormvan succes,
van erkenning.”

Stoortdatgebrekaanerkenning?
Decorte: “Ja, dat stoort. Een vanmijn ver-
wachtingen is dat ik ooit deNobelprijs
win. Dat zegtwellicht evenveel overmij
als pony’s en prinsessen.Maar door
bepaaldemensen, ook festivaldirecteurs,
word ik nooit serieus genomen. Ik heb
ooit een voorstelling gemaaktwaarin
AnneTeresaDeKeersmaeker een stuk
in danste,metmuziek vanArno,maar
ophet theaterfestival vanAvignonwerd
ik in het kleinste zaaltje geplaatst.
Kwestie van geen risico’s te nemen.
“Ik heb altijd gevondendat dansmoet

kunnen concurrerenmet rock-’n-roll.
Omdat het jonge publiek dan terugkomt.
We staan voor een specifieke ervaring.
Er zijn gelukkig nog bijzonderemensen
die echt in staat zijn omzich te laten
raken.We zien dikwijlsmensendie na
de voorstelling nog eenpotje bij ons
komenuithuilen.
“Men vindt ons een bende onnoze-

laars die zomaarwat doen. Endat is net
de definitie vanwatwe zijn.Maar dat op
zich is grote kunst. Kijk naar Pollock en
Picasso: daar zeggen ook sommigemen-
sen over ‘mijn kleine kandat ook’.
“Nu,Amlett in het Toneelhuiswas een

enormsucces: demensen zaten bijwijze
van spreken tot ophet derde balkon.”
Vinks: “Dat heeft ookmet het formaat
vanhet huis temaken.Daar had je ook
een enormepromomachine achter je.”

Uwordt vaakomschrevenals een
schenenschopper,maar zijn ernog
schenenomtegen te schoppen?
Decorte: “Je hebt nog altijdmensendie
zichniet openstellen. Ach,wat zijn hei-
lige huisjes?”
Vinks: “We zetten ons nergens tegen af,
we doenniets ‘anti’.”
Decorte: “Mijn uitspraakleraar zeimij
ooit dat hij nog nooit zo’n antidiscipli-
nairmens had ontmoet. Wel, ik vind dat
een compliment. Anarchistisch? Nee,
eerder een lone rider. Ik hebhet daar-
straks al gezegd:mijn voorbeelden zitten
in de beeldende kunst. Pollock, Picasso,
Rothko. VanGogh, daar ben ik niet zo
voor. Die trekt te veel opmij. Ik herken
daar veel vanmezelf in. Dat getormen-
teerde, die gemoedsschommelingen: dat
heeft altijd inmij gezeten.Maar ik zou er
niet aan denken ommijn oor af te snij-
den.Wist je dat VanGoghmaar één
schilderij heeft verkocht, en nogwel aan
zijn broer?Die zat pas in demarge.”

Much Dance speelt vanaf morgen
t/m 16 november in het Kaaitheater
in Brussel. www.kaaitheater.be

‘Door bepaalde mensen,
ook festivaldirecteurs,
word ik nooit serieus
genomen. Op het
festival van Avignon
werd ik in het kleinste
zaaltje geplaatst.
Kwestie van geen
risico’s te nemen’
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