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De cineasten GERARDJAN CLAES en OLIVIA ROCHETTE
volgden het repetitieproces van ‘Rain’, de choreografie van
Anne Teresa De Keersmaeker uit 2001 die vorig jaar door
het Ballet de l’Opéra National de Paris werd gedanst. Hun
documentaire ‘Rain’ is vanaf vandaag te zien.
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INTERVIEW

‘We waren stille getuigen’
VAN ONZE REDACTRICE

SARAH VANKERSSCHAEVER
BRUSSEL | De jonge cineasten

Jean Delville, ‘Orfeus’.

GerardJan Claes
(25) en Olivia Rochette (25) waren in 2010 nog maar
net afgestudeerd aan de KASK in Gent toen Anne
Teresa De Keersmaeker hen vroeg om voor haar een
documentaire te maken. Op 25 mei 2011 bracht het
Ballet de l’Opéra National de Paris met de opvoering
van Rain namelijk voor het eerst een choreografie
van De Keersmaeker. ‘Of we het repetitieproces wil
den volgen van de audities tot de première’, herin
nert GerardJan Claes zich. ‘Zij kende ons werk, wij
het hare. We zeiden allebei ja. Als pas afgestudeerde
was het spannend om in een geoliede machine als
de Parijse opera terecht te komen.’
‘Rain’ is ondanks die geoliede machine een zeer
intimistische en poëtische documentaire geworden.
GerardJan Claes: ‘De Parijse opera is een stad in
een stad: een chaos van mensen en strakke sche
ma’s. Daartegenover stond het geduldige, wiskundi
ge werk dat in de dansstudio geleverd werd: de Ro
sasdansers leerden de Parijse balletdansers elk as
pect van Rain aan. Geen sinecure voor klassiek ge
schoolde dansers.’
Botsten die twee werelden van klassieke en heden
daagse dans soms?
‘Soms wel. Binnen het ballet heb je een hiërarchie,
van “corps de ballet” tot “principal”. Maar in heden
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‘Baadster’ van Leon Spilliaert. © kmskb

betaling van belastingen.
Het FindeSiècleMuseum gaat
over de periode 18601914. Uit
eenlopende stromingen zoals het
realisme, het impressionisme en
het symbolisme gaven toen de
toon aan. Muziekliefhebbers wa
ren in de ban van de opera’s van
Wagner, die in de Munt tot een
hype uitgroeiden. Met architec
ten en ontwerpers zoals Horta en
Van de Velde werd Brussel boven
dien een belangrijk centrum van
de art nouveau. De beelden van

Brussel was
tussen 1880 en
1910 een
draaischijf van
het modernisme
Meunier vereeuwigden het harde
labeur van mijnwerkers en arbei
ders.
‘Brussel was in die jaren een
draaischijf van het modernisme’,
zegt Michel Draguet, de directeur
van de Koninklijke Musea. ‘Het is
van belang dat de nieuwe genera
ties weten wat er zich toen in ons
land heeft afgespeeld. De kunst
van het fin de siècle is een troef
voor het culturele imago van
Brussel en voor het toerisme.’
Om het verhaal in al zijn facetten
te vertellen brengen de samen
stellers van het nieuwe museum
stukken bijeen uit diverse natio
nale collecties. Behalve de schil
derijen van de Koninklijke Musea

zelf, komen er onder meer decor
stukken uit de Munt, documen
ten uit de Koninklijke Biblio
theek en films uit Cinematek.
Versnipperd

‘Ons patrimonium is buitenge
woon rijk, maar veel zit versnip
perd over verschillende instellin
gen’, zegt Draguet. ‘Om thema’s
zoals het fin de siècle goed in
beeld te brengen is samenwer
king absoluut nodig. Op dezelfde
manier willen we in een volgend
stadium onderwerpen zoals de
oudheid, de nietEuropese cultu
ren en de vijftiendeeeuwse
Vlaamse kunst beter gaan pre
senteren, met diverse partners.’
Na de eerste aankondiging van
het FindeSiècleMuseum brak
heftige kritiek los omdat voor dit
project het Museum voor Moder
ne Kunst zijn zalen verloor. De
Koninklijke Musea hebben intus
sen een dossier opgemaakt over
een nieuwe huisvesting van de af
deling moderne kunst in het Van
derborghtgebouw in hartje
Brussel. De renovatie daarvan
zou 13,5 miljoen euro kosten. Het
dossier wordt momenteel beke
ken door de inspectie van Finan
ciën.
‘In feite gaat het om zeer beschei
den bedragen, als je vergelijkt
met wat er in andere Europese
hoofdsteden voor de musea
wordt uitgegeven’, zegt Draguet.
‘De nieuwe behuizing van de is
lamcollectie in het Louvre kostte
twintigmaal meer dan het budget
dat wij vragen voor het museum
van moderne kunst.’

daagse dans en zeker in Rain staat iedereen plots op
gelijke voet. Niet iedereen kon daar mee om.’
‘Toch waren de dansers erg flexibel: in ballet dans je
hoogstens twintig minuten, hier moesten ze plots
een choreografie van
een klein uur in één
adem dansen.’
‘Maar De Keersmae
ker was uiteindelijk
wel ontroerd door GERARDJAN CLAES
het resultaat, omdat Documentairemaker ‘Rain’
de balletdansers be
wezen dat haar bewe
gingstaal soeverein is. Dat ze de dansers kan over
stijgen.’
Kregen jullie carte blanche van De Keersmaeker?
‘Ja, we mochten zelfs haar telefoongesprekken op
nemen met onder meer haar kinderen. Zo zitten er
veel “gestolen gesprekken” in de documentaire,
ook tussen de dansers. Omdat we nooit iemands
ruimte opeisten, zijn we toch stille getuigen ge
worden van unieke momenten.’

‘We kregen
carte blanche’

‘Rain’, onder meer te zien in Flagey (Brussel), Cinema
Zed (Leuven) en Sphinx (Gent). Cinematek (Brussel)
brengt een randprogrammering over hedendaagse
dans. Meer info: www.savagefilm.be

