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1. WOORD VOORAF 
Graag wil ik mijn dank uiten aan iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan 

het voltooien van deze masterproef.  

 

Enkele mensen verdienen een extra vermelding. Hildegard De Vuyst wil ik bedanken om tijd 

voor mij vrij te maken en mij te wijzen op het werk van Arkadi Zaides. Arkadi Zaides zelf wil 

ik graag bedanken voor het toegang geven tot de opnames van zijn werk. Dana Shalev wil ik 

bedanken voor haar hulp en enthousiasme. Mijn promotor, prof. Christel Stalpaert, wil ik 

graag bedanken voor haar begeleiding. Tenslotte wil ik iedereen in mijn omgeving bedanken 

om mee te denken, te luisteren en mij aan te sporen.  
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2. INLEIDING 
In mijn bachelorpaper Dansen met de vijand. Een studie naar de verzoenende functie van 

dans aan de hand van de casus ‘Dancing in Jaffa’ heb ik de verzoenende functie van dans 

onderzocht. De casus die ik hiervoor bestudeerde was het gedocumenteerde project van Pierre 

Dulaine ‘Dancing in Jaffa.’1 Jaffa is een stad in Israël waar zowel Joodse als Palestijnse 

Israëli wonen, hierdoor was de context van Israël en Palestina een belangrijk aspect in het 

project en in de documentaire. Tijdens het schrijven van mijn bachelorproef raakte ik 

gefascineerd door het conflict en de huidige situatie in Israël en Palestina en besloot ik in mijn 

masterproef verder te werken rond deze regio. Aangezien dans een van mijn passies is, was 

het logisch om ook in deze richting verder te gaan.  

 

In ‘Dancing in Jaffa’ werd er niet echt naar een voorstelling toegewerkt, maar was 

voornamelijk het proces van belang. In mijn masterproef verlaat ik deze weg grotendeels en 

ligt de focus voornamelijk op de eindproducten, namelijk de dansvoorstellingen. Gezien het 

conflict Israël-Palestina mij intrigeert, net zoals het medium dans, was de invalshoek van deze 

masterproef dans in Israël waarin het conflict Israël-Palestina aanwezig is. Er zijn meerdere 

Israëlische choreografen die rond dit thema werken, elk op een eigen manier, met een eigen 

taal. Ik zal focussen op het werk van de Israëlische choreograaf Arkadi Zaides en specifiek de 

voorstellingen waarin het conflict Israël-Palestina prominent aanwezig is, namelijk Quiet, 

Land-Research en Archive. Zaides onderzoekt in zijn werk “the ways in which political and 

social contexts effect the physical body and constitute choreography.”2 Zijn werk leent zich er 

dan ook uitstekend toe om de politieke en sociale aspecten van dans te onderzoeken.   

 

De belangrijkste thema’s in deze masterproef zijn dans en politiek, alsook de verbinding 

tussen beide. Hiernaast wordt ook aandacht gegeven aan de sociale aspecten, die ook vaak 

nauw verbonden zijn met de politieke en visa versa. De verbinding tussen politiek en dans is 

een veel besproken onderwerp in de podiumkunsten, ook vandaag de dag. Het onderwerp 

heeft dus enige actuele relevantie, net zoals het conflict Israël-Palestina dat nog steeds heeft.  

 

De onderzoeksvraag van deze masterproef luidt dan ook: wat is de verbinding tussen politiek 

en dans en hoe komt deze tot uiting in het werk van Arkadi Zaides? Wat zijn de politieke en 
                                                
1 Dancing in Jaffa, geregiseerd door Hilla Mediala (2013; New York: MPI Media 
Group, 2014), DVD. 
2 “Arkadi Zaides,” laatst geraadpleegd op 15 juli 2017, http://arkadizaides.com/about. 
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sociale aspecten in het werk van Arkadi Zaides rond het conflict Israël-Palestina? Om op 

deze vraag een antwoord te kunnen formuleren, wordt er eerst gekeken naar enkele bredere 

kaders en begrippen om dan op de specifieke context van Israël te kunnen focussen en het 

werk van Zaides daarbinnen. 

 

In het eerste hoofdstuk wordt er gekeken naar dans en haar politieke en sociale aspecten. De 

kracht van dans wordt besproken en de sociale sterktes en het politieke vermogen van dans 

worden bekeken. Ook wordt Arkadi Zaides kort voorgesteld. Om de verbinding tussen dans 

en politiek enigszins historisch te kaderen, wordt er een uitstap gemaakt naar de functie van 

dans aan de koninklijke renaissance hoven. Om een verder historisch kader te schetsen van 

choreografen wiens dans met politiek wordt verbonden, zouden Isadora Duncan en Martha 

Graham kunnen worden aangehaald, maar aangezien de focus van deze masterproef op het 

heden ligt, is er voor gekozen om dit niet te doen. Verder worden in dit hoofdstuk de 

concepten social choreography en political dance kort verduidelijkt en gesitueerd. 

 

Het tweede hoofdstuk gaat in op dans en politiek en de verbinding tussen beide. Verschillende 

aspecten van het politieke worden bekeken, onder andere waar en wanneer dans als politiek 

werd en wordt beschouwd. Vervolgens wordt het aspect beweging gelinkt aan politieke en 

dans, wat politiek juist inhoudt wanneer het betrekking heeft op dans en welke kracht hiervan 

uitgaat. Voor dit hoofdstuk wordt er gebruik gemaakt van werk van Randy Martin en Mark 

Franko. 

 

Het derde hoofdstuk bestaat uit begrippen en kaders die bruikbaar zijn om naar een 

dansvoorstelling te kijken die in verbinding wordt gebracht met politiek. Ana Vujanovic haar 

modaliteiten van politicality worden besproken, deze kunnen interessant zijn om het politieke 

in of van voorstellingen te onderzoeken. Hierna worden enkele begrippen van Dana Mills 

gekaderd die in de bespreking van het werk van Zaides zullen terugkomen. Deze eerste drie 

hoofdstukken zorgen voor een breder theoretisch kader. 

 

Het vierde hoofdstuk zoomt in op de specifieke context van deze masterproef, namelijk Israël. 

Eerst wordt het ontstaan van Israël geschetst en de geschiedenis van het conflict met 

Palestina. Dit conflict is zeer complex, maar aangezien dit niet het eigenlijke onderwerp is, 

wordt het verkort weergegeven, zodat er een beeld van kan worden gevormd. Hierop wordt 

overgegaan naar dans in Israël en wordt Arkadi Zaides zijn loopbaan als danser en 
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choreograaf geschetst, samen met een kort overzicht van zijn repertoire. Daarop volgt de 

bespreking van de drie casussen: Quiet, Land-Research en Archive. De ene casus wordt 

uitgebreider besproken dan de andere, dit naargelang de informatie die beschikbaar was en de 

relevante inhoudelijke en performatieve elementen.  

 

In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt er ingegaan op enkele relevante aspecten in verband 

met de context van Israël. Deze worden dan telkens afgetoetst aan de voorstellingen waarin ze 

relevant zijn. Deze aspecten zijn natie, performance in oorlogs- of conflictgebied, geweld en 

mensenrechten. Hierna volgt een herneming van enkele ideeën en begrippen die voornamelijk 

in de eerste drie hoofdstukken aan bod kwamen. Deze worden nu geduid aan de hand van 

Zaides zijn werk. Zo wordt een overgang gecreëerd naar de daarop volgende conclusie. 

 

Gezien deze masterproef geschreven wordt binnen het vakgebied van de 

theaterwetenschappen blijft de focus op dans liggen en niet op politiek. Er wordt gekeken hoe 

dans in verbinding kan staan met politiek en hoe beide verbonden zijn. Er wordt geen 

politicologische studie gemaakt van dans, noch een puur sociologische, gezien dit mijn 

vakgebied niet is en ik hier de kennis niet voor bezit. Het gezichtspunt van de politiek wordt 

hier gebruikt als invalshoek om het werk van een choreograaf te bestuderen. Werk dat gelinkt 

is aan een zeer specifieke politieke context en werk van een choreograaf die bewust bezig is 

met die politieke context en de politieke impact op een lichaam in het algemeen.  

 

Dans en politiek zijn veelbesproken, de verbinding tussen beide aspecten kan echter op 

verschillende manieren gebeuren, net zoals de bespreking ervan. Voor deze masterproef werd 

er gekozen voor theoretische kaders met het oog op de analyse die zou volgen van het werk 

van Zaides en met de context van Israël in het achterhoofd. Gezien deze specifieke context 

had ik graag Zaides zijn visie over de verbinding tussen dans en politiek in deze masterproef 

verwerkt. Helaas is het door een ongelukkige timing, namelijk het in première gaan van een 

nieuwe voorstelling, niet gelukt om hem te interviewen of verder vragen te stellen over zijn 

werk, gezien hij zich uitsluitend focust op zijn première.  

 

Aangezien ik geen Israëliër of Palestijn ben, geen Hebreeuws of Arabisch spreek, ben ik een 

buitenstaander voor het conflict en voor de voorstellingen van Arkadi Zaides. Ik zal in deze 

masterproef dan ook mijn kijk als buitenstaander uiten en vanuit dit standpunt de casussen 

analyseren. De voorstellingen die worden besproken, heb ik niet in het theater bijgewoond, 
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maar bekeken aan de hand van video-opnames. Zodoende kan dit enige invloed hebben op de 

beleving, aangezien ik niet in het publiek zat. Toch denk ik dat de analyses van de 

voorstellingen op een waardevolle manier kunnen gebeuren aan de hand van de opnames, die 

werden gemaakt tijdens voorstellingen, dus waarbij publiek aanwezig was.  

 

Deze masterproef is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en voorstellingsanalyses. 

Het boek Dance & Politics van Dana Mills is een belangrijke bron voor deze masterproef, 

aangezien haar kijk nauw aansluit bij wat er in deze masterthesis tracht gedaan te worden. 

Haar begrippenkader is zeer bruikbaar om naar dans te kijken in verbinding met politiek en 

laat toe het op performances toe te pas, performances hier in de brede zin van het woord. Bij 

het gebruik van termen uit de verwerkte literatuur is er bewust gekozen om bepaalde termen 

niet te vertalen naar het Nederlands. Dit omdat ze onvertaalbaar zijn of omdat ze door 

vertaling hun betekenis en specificiteit zouden verliezen. Deze onvertaalde termen zijn cursief 

gedrukt. 
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3. Hoofdstuk 1: Dans en haar politieke en sociale aspecten 
“Dance lies at the point at which reflection and embodiment 

meet, at which doing and anticipation are intertwined.”3 

3.1 Dans als krachtig medium 

Het verband tussen politiek en dans en de kunsten in het algemeen is veelbesproken. Dit 

verband kan op verschillende manieren en via verschillende invalshoeken bekeken worden. 

Dana Mills brengt in Dance and politics reflecties samen over het bewegende lichaam, 

plaatsen van actie en onze interpretatie van politiek en breder politieke theorie.4 Ze belicht de 

kracht van dans om mensen samen te brengen, maar ook om hen te scheiden, zowel op 

verschillende momenten doorheen de tijd, als in verschillende geografische en culturele 

contexten. Ze beschouwt dans als een communicatiemethode met grammaticale structuren, 

net zoals verbale taal. Dans heeft haar eigen manier om waarden te interpreteren via 

symbolische structuren. Dans interpreteert vragen in verband met mensen hun politieke levens 

aan de hand van haar eigen systeem van betekenisgeving. De verbaal geuite interpretaties 

worden soms door deze interpretaties door beweging uitgedaagd of overtroffen. Mills ziet 

dans dus als een belichaamde vorm van communicatie die subversief is. Dans bezit de kracht 

om mensen hun visie van zichzelf als lid van een gemeenschap, van gedeelde ruimtes en 

gemeenschappelijke levens uit te dagen. Het kan nieuwe stemmen en blikken, uitgedrukt door 

bewegende lichamen, binnenbrengen in bestaande gemeenschappen.  

 Dans heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mensen hun leven. Het heeft altijd een 

centrale positie ingenomen in de veelvuldige vormen van het samenleven. Over de tijd en 

ruimte heen hebben mensen zich uitgedrukt door op podia te dansen met hun bewegende 

lichamen en hebben zo op hun beurt andere lichamen bewogen, namelijk diegene van hun 

publiek. Deze lichamen hebben dan weer op hun beurt andere lichamen beïnvloed en de 

manier waarop ze werden waargenomen veranderd. Deze lichamen zijn politieke lichamen. 

Ze maken deel uit van ingewortelde symbolische webben die hen vormen en hen in staat 

stellen te worden wat ze zijn. Volgens deze visie waren dans en politiek al altijd reeds 

verweven. 

                                                
3 Randy Martin, Critical Moves: Dance Studies in Theory and Politics (Durham: Duke 
University Press, 1998), 1. 
4 Dana Mills, Dance and politics: Moving beyond boundaries (Manchester: Manchester 
University Press, 2017), 1. 
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Dans kan toelating geven om regels te overtreden of emanciperend te werken, maar het kan 

ook gebruikt worden door onderdrukkers en heeft duistere kanten. Dans kan mensenlevens 

verbeteren of verslechteren. Dans kan zowel vreugde als pijn, zowel woede als geluk 

uitdrukken.5 Dans kan op verschillende manieren trachten onrecht te bestrijden, ofwel door de 

taal te belichten die de danser ontwikkeld heeft tegen de onderdrukker in een enkel voorbeeld, 

ofwel door onrecht breder dan dat voorbeeld aan te duiden. Hiervoor moet men volgens Mills 

luisteren naar de belichaamde stemmen van dansers.6 

 

3.2 Choreografie van politieke en sociale contexten: Arkadi Zaides 

De stem waarnaar in deze masterproef wordt geluisterd is deze 

van Arkadi Zaides (afb 1). Arkadi Zaides (1979-) is een 

onafhankelijke choreograaf geboren in Wit-Rusland, de 

toenmalige Sovjet-Unie. In 1990 immigreerde hij naar Israël, 

waar hij jaren woonde, momenteel verblijft hij in Frankrijk.7 

Voor hij zijn eigen weg insloeg danste hij onder andere bij de 

Batsheva Dance Company in Tel Aviv, Israël.8   

Zaides onderzoekt in zijn werk de manieren waarop 

politieke en sociale contexten het fysieke lichaam treffen en 

choreografie vormen. Het doel van zijn werk is om de 

toeschouwers uit te dagen en te inspireren. Het biedt een 

inclusieve plaats die verschillende gemeenschappen en delen van de maatschappij 

samenbrengt. Hij ontving al verschillende prijzen voor zijn werk.9 

 

De politieke en sociale situatie in Israël en Palestina speelt een belangrijke rol in het werk van 

Arkadi Zaides dat in deze masterproef wordt besproken. Zaides houdt zich als choreograaf 

bezig met de lokale politieke realiteit via zijn artistieke praktijk. Om het kritische debat aan te 

steken, is zijn onderzoek verweven met de veranderende persoonlijke en politieke situatie van 

de Israëlische maatschappij, waarin hij de fysieke perspectieven van het bewegend lichaam 

observeert vanuit contextuele onderdompeling en afstand. In zijn werk is het geloof ingebed 

                                                
5 Mills, Dance and politics, 2. 
6 Ibid., 8. 
7 “Arkadi Zaides.” 
8 “Archive,” laatst geraadpleegd op 15 juli 2017, http://www.kfda.be/en/program/archive. 
9 “Arkadi Zaides.” 

Afb 1: Arkadi Zaides, bron: 
http://arkadizaides.com/about 
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dat het de rol van kunst is om toeschouwers uit te dagen en te inspireren en ondertussen 

gelijktijdig de grotere, universele taak op zich te nemen om uit te reiken naar verschillende 

gemeenschappen en delen van de maatschappij en om hen samen te brengen.10 

 

3.3 Dans en haar kenmerken 

Politieke en sociale aspecten spelen een belangrijke rol in het werk van Zaides. Beide worden 

in verband gebracht met dans in verschillende geschriften en kunnen een breder theoretisch 

kader bieden om naar het werk van Zaides te kijken en het in een ruimere theoretische context 

te plaatsen. 

Dans is in essentie een bepaalde vorm van sociale interactie, ingaan op de sociale 

aspecten ervan verwijst dus naar de meest algemene en uitgebreide kenmerken van dans. 

Zelfs al kan dans kunstmatig gescheiden worden van haar sociale context en kunnen haar 

fysieke kenmerken beschouwd worden als een onafhankelijke artistieke vorm van expressie, 

toch is het sociale bestanddeel immanent aan de dansende persoon als individu en als lid van 

een socio-culturele gemeenschap. Sociale, historische en omgevingsfactoren zijn verstrengeld 

met de fysieke, psychologische en mentale kenmerken van het individu in dans.11 Dansers en 

choreografen worden dus beïnvloed door hun omgeving op verschillende gebieden. Ook bij 

Arkadi Zaides zien we dit terugkomen, alleen al de keuze om voorstellingen te creëren die 

rechtsreeks in verband staan met de plaats waar ze gemaakt worden, is hier een bewijs van.  

Dans is een krachtig symbool. Het zinspeelt niet enkel op het veranderen van de 

wereld, maar wordt een instrument van verandering volgens Anca Giurchescu. De danser 

wordt uit de dagdagelijkse context getrokken en wordt door het dansen getransporteerd naar 

een virtuele wereld van tijd en ruimte. De danser wordt een zeer gevoelig medium, in staat om 

gevoelens, ervaringen en ideeën uit te drukken en over te dragen die, op een diep niveau van 

betekenis, niet verbaal vertaalbaar zijn. Dans is niet herleidbaar naar een andere vorm van 

menselijke activiteit, dit onthult de betekenis ervan en rechtvaardigt haar bestaan. Daarom is 

dans al altijd een belangrijk symbolisch instrument geweest in rituele contexten, in 

kunstaangelegenheden en politieke acties.12 

 

                                                
10 “Archive.” 
11 Anca Giurchescu, “The power of dance and its social and political uses,” Yearbook for 
traditional music, 33 (2001): 109. 
12 Ibid., 110. 
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3.4 Een kijk in de geschiedenis: dans en politiek aan de koninklijke hoven 

De verbinding tussen dans en politiek is geen recent fenomeen, al in een van de vroegste 

teksten over de kunst van het dansen en het concept choreografie wordt de verbinding tussen 

dans en politiek gemaakt. Dans diende aan de Italiaanse hoven in de Renaissance, naast 

schermen en paardrijden, om sociale relaties tussen de hovelingen tot stand te brengen. Dans 

was een nuttige vorm om mannen en vrouwen samen te brengen. Wanneer men goed kon 

dansen, kon men dames plezieren en in staat zijn om te dansen was een bewijs van een goede 

gezondheid en toonde aan dat iemand zijn ledematen onder controle had. Ook de geur van de 

partner kon tijdens het dansen beoordeeld worden. Dans was essentieel voor het ordenen van 

de maatschappij.13  

 Oorlogsvoering hield de vijanden buiten en verdedigde de orde van staat, dans 

was ontworpen om de innerlijke orde in stand te houden. Bij elkaar passende stappen en 

muzieknoten creëerden orde die lichaam, beweging en muziek samenbond. Het dansen was 

een symbolisch spel van geven en nemen, achtervolging, verlegen afwijzing en aanvaarding, 

hierin konden de onderhandelde sociale hiërarchieën worden uitgespeeld. Het performatief 

dansen creëerde de orde die het bepaalde. Hoffelijke waarden van elegantie, lichtheid, 

wederzijdse uitwisseling, respect en status impliceerden een zekere waakzaamheid ten 

opzichte van iemands eigen plaats en positie in relatie tot zijn/haar medehovelingen. Het 

dansen bevatte pauzes om te overwegen hoe verder te gaan en welke richting te nemen. 

Dansen liet een actieve “zelf-vormgeving” toe van wat het lichaam kan, die gebaseerd was op 

de scheiding van het geschikte van het ongeschikte, van het menselijke van het onmenselijke. 

Het was een (zelf-)disciplinaire taak die was ingebed in de representatieve kracht van de 

soeverein om leven te geven en te nemen. De gemeenschappelijke maat tussen lichaam, 

beweging en muziek als een ordenend systeem was gericht op de creatie van een lichaam van 

een hoveling dat onvolledig of onvoltooid zou blijven zonder. Door te handelen en te 

bewegen in evenredige relaties wierp het lichaam zijn natuurlijke disposities en begeerte af. 14 

Wanneer Louis XIV in 1661-1662 de Koninklijke Academie van Dans stichtte, was 

een overeenkomstige logica van orde creëren aanwezig. Hij wou de macht van de Fronde en 

de elite breken en de macht centraliseren aan het Parijse hof. Dans werd gebruikt als een 

instrument om symbolisch deze macht op te voeren en te representeren. Danseducatie en -

notatie viel onder koninklijk beschermheerschap. De choreografie werd genoteerd alvorens 

                                                
13 Gerald Siegmund en Stefan Hölsher, red., Dance, politics and co-immunity, (Zürich: 
Diaphanes, 2013), 8. 
14 Ibid., 9. 
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men het op de dansvloer uitvoerde. Toch was het lichaam niet enkel een uitvoerder van de 

koninklijke macht. Het complex semiotisch systeem van dansnotatie drukt een dood lichaam 

uit dat tot leven moet worden gebracht door contact met een stoffelijk lichaam, zijn adem en 

ritme. Het gehele technolichaam, zoals Mark Franko het lichaam van de Barokdanser noemt, 

“is an active agent in negotiating signs and physical demands in order to produce a 

body that is neither the body of the individual dancer (which is de-corporalised in the 

process) nor the body of the king (which would be a sacrilege and an impossibility).”15 

De koning zijn transcedent lichaam is de aanvulling op Gods wil en de danser zijn lichaam is 

de aanvulling op de denkbeeldige inlijving van de koning van het sociale en politieke. Een 

derde lichaam duikt op in dansen, een lichaam dat her-belichaamt en het ideaal opvoert van de 

staat als gebouwde fysieke realiteit. Het lichaam van de monarch waarborgde de stabiele 

verbinding tussen macht, kennis en wetgeving, maar deze positie veranderde in de 

maatschappij na de Franse Revolutie. Als burgers van een democratie leven we nu in 

ontlichaamde tijden.16 

 

Voor Gerald Siegmund en Stefan Hölsher is de vraag wat gebeurt met de lichamen in een tijd 

waarin ze zelf soeverein zijn van de democratische staat wiens leven afhangt van hun levens. 

Welke rol het dansende lichaam speelt in onze ontlichaamde en gedecentraliseerde 

democratieën. Een mogelijk antwoord ligt voor hen in de notie van “de politiek van dans”. 

Aangezien er geen stabiele belichaamde relaties meer zijn tussen macht, wetgeving en kennis 

worden choreografie en diens lichamen een proefplek voor relaties van het lichaam tot de lege 

en incomplete symbolische orden van de maatschappijen. Dans wordt een repetitieruimte voor 

mogelijke manieren om het sociale binnen te treden en zichzelf met anderen te positioneren in 

dat gebied.17 Dit idee vinden we terug bij het concept social choreography. 

 

3.5 Social choreography 
Dans, het politieke en het sociale worden vaak samen besproken en zijn nauw verbonden. 

Wanneer het over dans en het sociale gaat is een term die regelmatig terugkomt social 

choreography. Andrew Hewitt gebruikt de term social choreography om een traditie van 

denken over sociale orde aan te duiden die haar ideaal ontleent aan het esthetische gebied en 

                                                
15 Gerald en Hölscher, Dance, politics and co-immunity, 10 
16 Ibid., 9-10. 
17 Ibid., 10-11. 
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zoekt om die orde rechtstreeks in te prenten op het niveau van het lichaam. In zijn meest 

expliciete vorm, heeft deze traditie de dynamisch choreografische configuraties geproduceerd 

in dans opgemerkt en gezocht om deze vormen toe te passen op het bredere sociale en 

politieke gebied. Zo’n sociale choreografieën schrijven een fundamentele rol toe aan het 

esthetische in zijn formulering van het politieke. Het esthetische zal functioneren – en hier 

stuiten we op het belang van het performatieve binnen het begrip van sociale choreografie – 

als een ruimte waarin sociale mogelijkheden zowel gerepeteerd als performd worden. 

 Moderne dans is volgens Hewitt verbonden met het vitalisme, ofwel expliciet of 

gewoonweg omdat de taal van het vitalisme zo onvermijdelijk in de lucht hing. Men zou 

kunnen demonstreren hoe de vitalistische ideologie haar parallelle esthetische en politieke 

vormen ontleent aan de noodzakelijkheid van de economische basis. In het eerste geval is een 

zekere vertegenwoordiging en intentionaliteit impliciet: deze kunst reflecteert de politieke 

agenda, die op zijn beurt voortkomt uit de sociale en economische situatie. In het tweede 

geval is er ruimte voor wat het politiek onbewuste in kunst kan worden genoemd: kunst 

reflecteert een sociale situatie rechtstreeks maar zou dit niet kunnen doen bij een expliciete 

politieke agenda. In dit tweede model kan kunst, de sociale realiteiten reflecteren in 

rechtstreekse oppositie tegen de artiest zijn/haar expliciet politieke houding.18 

 

Volgens Gabriele Klein betekent het concept sociale choreografie het creëren van een 

connectie tussen het sociale en het esthetische door een fundamentele rol toe te schrijven aan 

het esthetische in de beschrijving van het politieke en het sociale. Choreografie wordt door 

haar beschreven als een performatieve structurering van lichaamspraktijken in tijd en ruimte, 

als een analytische categorie die reflectie van het sociale toestaat, net zoals het blootleggen 

van de relatie tussen de esthetiek en het politieke, in zowel kunst als politiek. Sociale 

choreografie, zoals gedefinieerd door Andrew Hewitt, is een performatief concept dat 

choreografie noch als een zuiver esthetisch fenomeen definieert, noch als een metafoor of 

representatie van het sociale. In plaats daarvan wordt sociale choreografie begrepen als een 

real-time compositie die even onderscheidbaar is als een esthetische dan als een sociale 

praktijk.19 

                                                
18Andrew Hewitt, “Social Choreography and the Aesthetic Continuum,” in Dance, red. André 
Lepecki. (London: Whitechapel Gallery; Cambridge, MA: MIT Press, 2012), 149-151. 
19  Gabriele Klein, “The (Micro)Politics of Social Choreography Asthetic and Political 
Strategies of Protest and Participation,” in Dance, Politics and co-immunity, red. Gerald 
Siegmund en Stefan Höldscher. (Zürich: Diaphanes, 2013), 198. 
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Choreografieën bestaan niet los van sociale normen en structuren, maar in plaats daarvan 

performen ze hen, aldus Klein. Daarom onderzoekt het concept van social choreography niet 

voornamelijk het sociale aspect van choreografie in de zin van een sociaal aspect van 

esthetica. In plaats daarvan boort social choreography de kwestie aan van de esthetica van het 

sociale als de organisatie van lichamen in tijd en ruimte. Verbonden met het concept van 

social choreography is het idee van een centrale positie van de esthetiek in sociale figuraties 

en het sociale en politieke in esthetische praktijken. Dus het concept van social choreography 

positioneert zichzelf in tegenstelling tot de notie dat choreografie een concept is beperkt tot 

dans en ook tot het idee dat het sociale in choreografie zich concentreert in contexten en 

kaders en geen echte component is van de esthetische orde van choreografie zelf. Social 

choreography als concept heeft twee perspectieven: dat van de dansstudies, waarin men kijkt 

naar de performativiteit van het sociale in choreografie en dat vanuit sociologische hoek, 

waarin men kijkt hoe het politieke en het sociale ingeschreven zijn en gegenereerd worden in 

performatieve praktijken.20 

 

3.6 Political dance 
Dans of theater aan politiek relateren kan verschillende vormen aannemen. Het onderscheid 

tussen political dance en de politics of dance is gemeenplaats geworden wanneer men 

probeert te reflecteren over kunst haar verbintenis met het politieke. Terwijl de term political 

dance zoals political theatre ontstond om dans- of theaterstukken aan te duiden die spreken 

over politieke kwesties op het inhoudelijke niveau, handelt political dance daarentegen over 

vormelijke kwesties. Political dance toont dans haar zelf-reflexieve potentieel om haar eigen 

mechanismen en middelen van productie en receptie bloot te leggen en daarbij traditionele 

manieren van hoe dans geproduceerd en ontvangen wordt te ondermijnen. Zo begrepen 

bevraagt political dance haar relaties met de instituties waarbinnen ze plaatsvindt. Het 

reflecteert over de rollen van choreografen, dansers, lichamen, publiek en producenten en hun 

traditionele hiërarchische relatie ten opzichte van elkaar. Kortom, political dance houdt zich 

bezig met de beoefening van kritiek.21 De kritiek in de dansstukken van Arkadi Zaides betreft 

vooral de socio-politieke context van het land waarin de stukken werden gecreëerd, namelijk 

Israël. Dans en politiek kunnen op vele verschillende manieren betrekking hebben op elkaar, 

vandaar dat dit eerst op een algemenere manier wordt besproken alvorens in te zoomen op de 

                                                
20 Klein, “The (Micro)Politics of Social Choreography,” 198-199. 
21 Gerald en Hölscher, Dance, politics and co-immunity, 11. 
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werken van Zaides en het politieke ervan. Zaides geeft geen kritiek op de institutie in de zin 

van het theater, maar hij is wel kritisch voor de regering, waar hij financiële steun van 

ontvangt. 

Naast dit algemeen onderscheid stelt Mark Franko dat onder bepaalde sociale en culturele 

voorwaarden dans en politiek conjunctureel kunnen zijn. Het parallellisme van dans en 

culturele bewegingen in de eerste helft van de 20ste eeuw, bijvoorbeeld, gaf een ofwel 

gewillige of ongewillige invoering van dans in het politieke veld. Met diverse manieren en 

niveaus van aanpassen van hun artistieke praktijk en visie in het veld van macht, bundelden 

dansbeoefenaars hun krachten met bewegingen van culturele verandering. De initiële 

opstelling van dansers en choreografen zoals Rudolf von Laban met de Nazi-heersers in 

Duitsland, de samenwerking van dans met de US Labour Movements in de jaren ’30, het 

gebruik van danscompagnies als culturele en politieke ambassadeurs van zowel de Verenigde 

Staten en Sovjet Unie tijdens de Koude Oorlog of de samenwerking van dans en politiek 

tijdens de jaren ’60 en ’70 die een politiek van verandering uitten en beoefenden gedurende 

de sociale omwentelingen die aanleiding gaven voor emanciperende bewegingen, kunnen als 

voorbeelden hiervan dienen. In Dance, Politics & Co-immunity zien Gerald Siegmund en 

Stefan Höldscher de politics of dance als een vorm van voortdurende bevraging. Het is gewijd 

aan de vragen van hoe dans, zowel in haar modernistische als in haar hedendaagse 

manifestaties, op een ingewikkelde wijze is gekoppeld aan conceptualisaties van het 

politieke.22 

 

3.7 Conclusie  

In dit hoofdstuk werd gezien hoe dans kan gelezen worden als een communicatiemethode. 

Het lichaam heeft hierbij een stem waar door de toeschouwer naar moet geluisterd worden. 

Dans is in staat mensen nieuwe inzichten te bezorgen of hen een andere visie aan te reiken. 

Bewegende lichamen kunnen andere lichamen bewegen. Dans kan dus iets in beweging 

brengen. Ook politiek tracht mensen in beweging te brengen. Zaides onderzoekt in zijn werk 

lichamelijk de sociale en politieke context en het effect dat deze contexten hebben op het 

lichaam. Met zijn werk wil hij zijn toeschouwers inspireren en uitdagen, anders gezegd hij wil 

ze bewegen. Zaides maakt gebruik van de kracht van dans zoals beschreven door Mills. Dans 

is op zichzelf sociaal en is nauw verbonden met haar sociale context. Een danser wordt 

bepaald door sociale aspecten en neemt deze mee in zijn dans. Dans is een medium dat 
                                                
22 Gerald en Hölscher, Dance, politics and co-immunity, 11-12. 
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gevoelens, ideeën en ervaringen kan uitdrukken, dit op een manier die niet vertaalbaar is naar 

een ander medium. Aan de koninklijke hoven had dans een politieke functie, het was een 

manier om de maatschappij te ordenen en sociale relaties te verzorgen. Dans werd hier als 

krachtig medium gebruikt door de politiek om controle uit te voeren. Social choreography is 

een ruimte voor reflectie waarin het esthetische, het sociale en het politieke elk een rol spelen. 

Dat dans en het sociale en politieke in verband staan met elkaar wordt ook binnen dit concept 

duidelijk. Dans kan een plek zijn voor kritiek en bevraging, dit kan op verschillende manieren 

worden ingevuld en op verschillende manieren worden gechoreografeerd. Ze kan zich op een 

kritische manier verhouden tot de omgeving waarin ze getoond en gecreëerd wordt en de 

mensen die haar aanschouwen hierdoor inspireren en bewegen. 
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4. Hoofdstuk 2: Dans en politiek 

4.1 Waar en wanneer 

In welke historische en esthetische omstandigheden is het nodig en gerechtvaardigd om over 

dans te praten als politiek? Mark Franko zijn antwoord hierop is : in omstandigheden die 

conjunctureel zijn, in omstandigheden waarin vormen van beweging en socio-politiek leven 

gelijktijdig en klaarblijkelijk onafscheidelijk plaats vinden. Dans bereikt regelmatig 

verhoogde culturele zichtbaarheid op zo’n momenten, wat het productief maakt om het te 

onderzoeken binnen de termen van deze problematiek. Dans kan ook ingrijpen in politieke 

overwegingen in een proto-conjuncturele context. “Rather than being quintessentially visible 

because culturally central, it may in such cases be highly marginal and invisible.”23 Sinds de 

zeventiende eeuw heeft dans gediend om beelden te vormen en te ontwerpen van monarchie, 

nationale identiteit, genderidentiteit, raciale identiteit en rituele identiteit. In de meeste van 

deze gebieden heeft dans echter ook de mogelijkheid gedemonstreerd om apart te staan, 

handelend als een kritische maatschappijtheorie. Franko ziet beide posities als politiek. 

 In de ontwikkeling van moderne dans in Duitsland en Noord-Amerika in de vroege 

20ste eeuw is het lichaam in beweging een choreografische toetssteen van de nationale 

identiteit geworden. Choreografen zochten thema’s en onderwerpen die de nationale identiteit 

prezen in termen van fysieke types en kwaliteiten als energie en beslissingskracht, allemaal 

geconstrueerd om een radicale ondertoon te hebben. In de jaren ’30-’40 betrad dans het veld 

van het ideologische conflict tussen kapitalisme, fascisme en communisme in America en 

West-Europa. De groei en ontwikkeling van de natiestaat en zijn verwachte ideologieën heeft 

de semiotische relatie tussen dans en politiek bepaald ten minste tot aan het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. Voor Sally Banes vond de meest experimentele choreografische 

productie van de jaren ’60 plaats onder het ideologische schild van de democratie, zo brengt 

ze de experimenten van Judson Church Dance Theatre dertig jaar later in verband met een 

zekere ideologie van Amerikaanse identiteit. Meer recent is de semiotische relatie van dans en 

de moderne natiestaat relevant geworden ten opzichte van de postkoloniale identiteit in 

internationale gebeurtenissen. 

 In het geval van artiesten die een iconische nationale status bereiken, kan de impact 

van het nationale bewustzijn op het creatieve proces gevolgd worden aan de hand van op het 

niveau van strategisch artistieke en publiciteitsgerelateerde beslissingen. Het is mogelijk dat 
                                                
23 Mark Franko, “Dance and the political: states of exception,” Dance Research Journal 38, 
nr. 1/2 (2006): 4. 
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de situatie van de artiesten er een wordt van intentionele coöperatie of van min of meer 

vrijwillige co-optation van de danser/choreograaf met een bureaucratisch staatsapparaat.24 

“Whether we call it appropriation, accommodation, or collaboration, the artist's 

politics is frequently compounded by the situation of the woman artist in the twentieth 

century who both manipulated her own image and suffered its manipulation by forces 

beyond her control.”25  

Franko geeft hierbij het voorbeeld van Martha Graham en de prijs die ze betaalde voor haar 

nationale bekendheid in de late jaren ’30 en vroege jaren ’40, namelijk een discussie die haar 

artistieke profiel omvormde. Voor Graham botsten verschillende en tegengestelde motieven 

van een structureel begrensde culturele ruimte, die haar eigen ruimte van culturele actie was. 

De mogelijkheden die deze ruimte representeert kunnen zowel opbouwend als verstorend zijn 

voor de persoonlijke en esthetische identiteit. Franko beschouwt als het politieke juist de 

verstrengeling van deze verschillende krachten en motieven die deel uitmaken van het 

persoonlijke, het artistieke en het institutionele. Politiek is volgens hem niet direct in dans 

gelokaliseerd, maar in de manier waarop dans in staat is de (culturele) ruimte te bezetten. 

Gezien deze stand van zaken vindt Franko voortgezette weerstand tegen het idee van 

dans en het politieke verwarrend. Hij geeft als voorbeeld Mark Morris, een zeer zichtbare 

choreograaf (althans in de Verenigde Staten), die publiek de deugdelijkheid hekelt van een 

verbinding tussen dans en politiek. Zijn weigering heeft volgens Franko zeker iets te maken 

met de politiek nodig om zijn eigen canonieke reputatie als choreograaf te schragen. De canon 

bepaalt wiens werk wordt gezien en de tijd overleeft: de modernistische canon vereist dat 

dans apolitiek is om in aanmerking te komen als grote kunst die een toegang tot de canon 

waard is. Franko gelooft dat politiek zo nauw en substantieel verbonden is met dans in de 

reële wereld, als dans zelf verbonden is met het ritueel in de antropologie. Dans werkt, hoe 

dan ook, niet rechtstreeks in het politieke gebied en dus is dans, strikt gesproken, niet 

politiek.26 

Als dans geen politiek is strikt gesproken, wat dan wel? Franko antwoordt hierop dat 

dans ideologisch is en om die reden onvermijdelijke politieke effecten met zich meedraagt. 

“Ideologies are the persuasive kinesthetic and visual means by which individual identities are 

called or hailed to larger group formations.”27 Als, omgekeerd, dans anti-ideologisch is, dan 

                                                
24 Franko, “Dance and the political: states of exception,” 4-5. 
25 Ibid., 5. 
26 Ibid., 5-6. 
27 Ibid., 6. 
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is het deconstructief in de zin dat het een kritische zelf-reflexiviteit beoefent. De zelf-

reflexiviteit, waarvan gezegd kan worden dat die sommige postmoderne dans karakteriseert 

sinds de jaren ’60 kan worden uitgelegd in politieke termen als een afwijzing van de greep 

van ideologie op dans. 

 Op een micro-historisch niveau kan dans protest opvoeren, een directe en lokale 

manier van het verstoren van een machtsevenwicht. Dat dans, wanneer het een prominente 

plaats heeft, het politieke kan doen opvlammen heeft te maken met het lichaam dat zich 

ergens tegen verzet. Zoals Dominique Dupuy heeft gezegd, kan het lichaam van de danser 

“ondraaglijk”, “een provocatie” en “een levende godslastering” zijn. Ergens tussen deze polen 

van ideologische overreding, deconstructie en protest, kunnen we weerstand vaststellen. 

Weerstand is een troop waarbinnen beweging en representatie dubbelzinnig worden 

uitgedrukt. Dat is omdat dans de effecten van politieke macht kan absorberen en behouden net 

zoals het zich kan verzetten tegen de effecten die het lijkt te belichamen binnenin hetzelfde 

gebaar. Dit is wat dans een krachtige politieke expressievorm maakt: het kan normen net 

zoals afwijking van de normen coderen in structuren van parodie, ironie en pastiche die snel 

verschijnen en verdwijnen, vaak zonder een spoor achter te laten. 

Het dansende lichaam heeft retorische, persuasieve en deconstructieve kracht in het 

sociale veld van het publiek, welke een variant is van de publieke sfeer. Publieke controverses 

zijn niet noodzakelijk voor een gedanste politiek. De manier waarop dans de publieke ruimte 

wijzigt door ze te bezetten zit vol met politieke toespelingen, zoals elk gebruik zonder 

precedent van de publieke ruimte voor de circulatie van lichamen. Dans kan ideologische 

macht uitoefenen zonder ermee te sympathiseren. Als ideologie een overredende en daarom 

fundamenteel retorisch appel is aan de geest en het verstand, is choreografie “a potent means 

of its captation.”28 Maar choreografie kan ook zo’n retorisch effectief ongedaan maken of 

tegenwerken. De notie van détournement, zoals de Situationisten het theoretiseerden in de 

jaren ’60 met zijn procedures van aanhaling en citaat, was vooral relevant voor dans en het 

politieke in de laatste decennia van de 20ste eeuw.  Het voorbijstreven van de culturele 

constructies van het lichaam is niet alleen verder gegaan door een bevraging van het lichaam 

op zich, maar door de bevraging van lexicons en syntaxis die zo’n constructies in dans hebben 

beïnvloed. De instrumenten om deze overredingskracht of ontrading uit te pakken variëren 

naargelang de historische periode. Methodologisch gezien is het volgend Franko belangrijk te 

denken met, maar niet binnenin, de modellen van de historische periode onder nauwkeurig 

                                                
28 Franko, “Dance and the political: states of exception,” 6. 
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onderzoek en deze modellen te ontwikkelen in de richting van relevante termen voor 

hedendaagse analyse.29 

 

4.2 In beweging 

Randy Martin brengt politiek en dans met elkaar in verband in zijn boek Critical Moves, 

beweging speelt hierbij een belangrijke rol. Hij begint zijn redenering met het begrip crisis. 

De algemene visie van crisis is dat ze beweging stopt. Wanneer het wordt toegepast op het 

politieke leven, suggereert het idee van crisis een reeks van niet verbonden bewegingen, 

waarvan elk is aangemoedigd door een gedachte en een beslissing, eerder dan iets 

voortdurend op zichzelf en in staat voorbij zichzelf te gaan. Toegepast op dans is crisis enkel 

een metafoor, aangezien de speciale beweging en dynamiek van dans inherent progressief zijn 

en daarom creatief. Eens politiek niet langer voorbehouden is voor gebeurtenissen die een 

soort oerknal vormen die plots de wereld verandert, kan het veel breder gezien worden en 

overal herkend worden. Politieke activiteit, opgevat voorbij gegeven plaats of type, wordt hier 

gezien als de wedstrijd over welk verschil een verschil kan maken. Politiek is in dit opzicht 

activiteit reeds in beweging. Martin gelooft dat de kritiek op de politiek in deze opvatting 

dans kan verlichten en dat verlichting terug kan werken op ons begrip van wat algemener 

gedaan moet worden in het leven.30 

Martin ziet politiek als de krachten die de wereld bedenken. Dans en politiek zijn 

volgens hem onderling afhankelijk. Politiek geraakt nergens zonder beweging. Het wordt 

echter behandeld als een idee of ideologie waardoor het zich voordoet in rust. Er is dus een 

veronderstelde kloof tussen de denkende geest en het handelende lichaam, hierdoor is het 

moeilijk te begrijpen hoe mensen van een passieve naar een actieve staat gaan. De 

veronderstelling van lichamen die reeds in beweging zijn, wat bij dans de norm is, kan de 

verschillende kloven overbruggen tussen geest en lichaam, subject en object en proces en 

structuur die zo moeilijk zijn geweest voor het begrip van sociaal leven. Martin beschouwt 

dans, als medium waar beweging inherent is, als een middel dat politiek inzicht kan geven. 

Een kritische reflectie over dans kan volgens hem helpen vlotheid te bevorderen in de taal van 

mobilisatie waarnaar politiek vaak refereert maar die het zelden spreekt. Alhoewel dans geen 

taal, noch politiek is, wordt het verduidelijkt en gekwalificeerd door deze begrippen.31 Wat 

                                                
29 Franko, “Dance and the political: states of exception,” 6-7. 
30 Martin, Critical Moves, 1-3. 
31 Martin, Critical Moves, 3-5. 
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dans kan doen voor politiek kan niet a priori gezegd worden, maar moet specifiek worden 

bekeken geval per geval.32 

“Because dance concentrates the social forces that make bodies what they are, it can 

be drawn on to rethink conventional views of politics as well.”33 

Dans wordt hier gezien als een losstaande entiteit die in verband staat met politiek en 

inzichten kan geven om politiek vanuit een andere invalshoek te bekijken. 

 

4.3 Welke soort politiek 

Mark Franko onderzoekt van welke soort politiek er sprake is in de verbinding tussen dans en 

politiek, welke kracht daar aanwezig is. Wanneer we spreken over dans en politiek, spreken 

we over de kracht van dans om identiteiten te creëren en te niet te doen. Omdat dans het 

lichaam vormt en zijn manier van bewegen, kan het niet anders dan modellen van 

subjectiviteit voor te stellen in ofwel een affirmatieve of een negatieve manier. Geluid, 

kostuum, staging, plot en tekst beïnvloeden in verschillende mate deze modellen. Wanneer er 

gesproken wordt over dans en het politieke, is ook de politiek van interpretatie van belang 

volgens Franko. De geschiedenis van dans en politiek kan vaak gelezen en ontleed worden 

aan de hand van de ontmoetingen tussen performance en het gedrukte discours dat zijn 

passage kenmerkt met een “discursive afterlife.”34 

Politiek kan echter ook intern zijn bij dans. Willian Forsythe heeft de connectie tussen 

dans en politiek in de relatie tussen danser en choreograaf geïdentificeerd via het feit dat de 

choreograaf de autonomie van de danser cureert. Forsythe sprak over ballet als een kunst van 

bevel. Deze kwaliteit echter tegensprekend, stelde hij choreografie voor als een praktijk die de 

autonomie van de danser kan bevorderen. Voor Forsythe is het de danser-choreograafrelatie 

waarin dans en het politieke mekaar ontmoeten. Vanuit deze visie van de danser-

choreograafrelatie ontstaat een politiek potentieel dat ook zichtbaar wordt in performance. Bij 

uitbreiding kan men zeggen dat in dans de relatie van danser tot choreograaf als een politieke 

relatie kan gelezen worden. 

Franko beperkt zijn invulling van het concept choreografie niet enkel tot wat op een podium 

in een theater wordt gebracht, maar ziet het breder zodat ook bepaalde praktijken van sociale 

groepen als choreografisch kunnen worden beschouwd. Zo kan de politieke invloed van deze 

                                                
32 Ibid., 14. 
33 Ibid., 24. 
34 Franko, “Dance and the political: states of exception,” 7. 
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choreografische praktijken ook bekeken worden. Dans heeft een publieke rol, deze kan 

gebruikt worden om het politieke beleid bij te staan of juist niet. De publieke rol van kunst 

wordt door de politiek soms als een gevaar beschouwd, kunst wordt daardoor soms 

gecensureerd en het publiek soms gemobiliseerd tegen de artistieke klasse.35 Ook Arkadi 

Zaides, zullen we later zien, werd geconfronteerd met politiek gerelateerde problemen. 

 

4.4 Conclusie  

Dans kan beelden van de maatschappij vormen, maar kan ook maatschappijkritisch zijn, beide 

posities kunnen politiek gezien worden. De manier waarop dans in staat is een ruimte in te 

nemen, kan als politiek gezien worden. Volgens Franko kan dans strikt gesproken niet zelf als 

politiek gezien worden, aangezien het niet rechtstreeks in het politieke gebied werkt. Bij de 

bespreking van dans en politiek door Martin speelt beweging een grote rol. Beweging is iets 

wat aan dans wordt gelinkt, maar volgens Martin ook aan politiek moet worden gelinkt. Hij 

ziet dans als een middel dat politiek inzicht kan verschaffen. In tegenstelling tot Mills die 

dans als een communicatiemethode ziet, ziet Martin dans niet als een taal, noch als politiek. 

Dans kan voor hem een plek van reflectie zijn, waarbinnen alternatieve politieke visies 

kunnen bedacht worden. Dans kan identiteiten creëren en te niet doen. Dans is een publiek 

gegeven, het kan haar publieke positie gebruiken om het politieke beleid bij te staan of juist 

kritisch te beoordelen. Door deze positie kan dans als een deugd of net als een gevaar gezien 

worden. Dans en politiek kunnen gezien worden als twee losstaande entiteiten die in 

verbinding staan of politiek kan gezien worden als een aspect van dans. Beide visies zijn 

interessant, aangezien ze andere aspecten belichten. 

  

                                                
35 Franko, “Dance and the political: states of exception,” 8-10. 
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5. Hoofdstuk 3: Begrippen om naar dans en politiek te kijken 

5.1 Modaliteiten van politicality in hedendaagse dans 

Hoe het politieke wordt beoefend in en door dans vandaag de dag bespreekt Ana Vujanovic 

aan de hand van drie dominante modaliteiten. Deze kunnen zowel gezien worden als 

perspectieven van interpretatie gebruikt door critici en theoretici, dan als artistieke strategieën 

of tactieken gebruikt door de artiesten zelf. Ze benadrukt dat ze zelden in pure vorm of 

gescheiden van mekaar bestaan. Ze ziet dit kader dan ook niet om performances te 

classificeren, maar enkel om de beoordeling van hun politicality te verbreden en te 

verscherpen.36 

5.1.1 Inhoudelijk  

De eerste modaliteit is gebaseerd op het idee dat dans als kunst een specifiek type is van 

sociaal discours. Als zodanig heeft het de capaciteit om te spreken over sociale onderwerpen 

en kritische kwesties zoals ongelijkheid, intolerantie, militarisme, misogynie, dictatorschap, 

fascisme, racisme, enz. In deze zin is de rol van de (politieke) performance om het publiek 

bewustzijn te verhogen en als een kritisch commentaar te functioneren op een bepaald sociaal 

probleem. Overeenkomstig wordt het medium van performance niet geacht een belangrijke 

factor te zijn van zijn politicality. Bovendien is het beschouwd als een louter formeel aspect 

van het dansstuk, dat neutraal is en op zichzelf ontheven van politieke boodschappen. Daarom 

is het medium in staat om verschillende boodschappen over te brengen die afkomstig zijn van 

de inhoud van de performance. 

Deze modaliteit is niet nieuw. Het bestaat als sinds de vroege decennia van de 20ste 

eeuw in verscheidene podiumkunstpraktijken en –werken die het politieke voornamelijk 

beschouwden in termen van inhoud, thema’s of onderwerpen. De opvatting kan gevonden 

worden in het modernisme – inclusief sommige segmenten van de historische avant-garde en 

neo-avant-garde in de jaren ’60 – en anderzijds in het socialistisch realisme. Deze inherent 

uiteenlopende omvang lijkt paradoxaal, maar is het niet. Het beslissende idee dat al deze 

verschillende praktijken in staat stelt het politieke te begrijpen op die manier is dat van het 

representationele karakter van kunst samen met zijn uitzonderlijke status in de maatschappij. 

Bijgevolg kan dans vanuit het oogpunt van deze vorm van politicality verdeeld worden in 

politiek geëngageerde dans en l’art pour l’art dans. Terwijl geëngageerde dans rechtstreeks 

                                                
36 Ana Vujanovic, “Notes on the Politicality of Contemporary Dance,” in Dance, Politics and 
co-immunity, red. Gerald Siegmund en Stefan Höldscher. (Zürich: Diaphanes, 2013), 185. 
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handelt met sociaal-politieke kwesties, begrijpt de andere dansdiscipline dans als een 

autonoom veld van menselijke creativiteit, individuele expressie en emancipatie van het 

individuele lichaam, wat gezien wordt als vrij van sociale infrastructuur en functionaliteit. 

Vujanovic maakt hierbij de opmerking dat beide categorieën gebonden zijn aan het 

idee van de geprivilegieerde, transcendentale status van dans als kunst, die vanaf deze 

buitenstaanderspositie in staat is over de maatschappij en politiek te praten of  juist verkiest 

om dit niet te doen. Wat beide posities over het hoofd zien, is dat kunst haar uitzonderlijke 

positie enkel is gegeven door autorisatie van de sociale autoriteit. Daarom neemt kunst hier 

haar status als vanzelfsprekend en op deze manier limiteert het haar politieke potentieel, 

aangezien het zichzelf nooit betwist als sociale praktijk. Vujanovic geeft als voorbeeld van 

deze modaliteit en haar tekortkomingen de talrijke hedendaagse dansstukken die kritisch 

spreken over ofwel de structuur van hedendaagse dansinstituties of de relaties tussen de 

Eerste wereld en de rest van de wereld, de Europese Unie en de rest van Europa, terwijl ze op 

hetzelfde moment op tour zijn in de Europese Unie gesteund door dansinstituties.37 Hierbij 

zou Zaides ook als voorbeeld kunnen dienen, aangezien hij gesteund wordt door de 

Israëlische regering voor enkele van zijn voorstellingen en ook al prijzen uit Israël in 

ontvangst mocht nemen, maar wel inhoudelijk kritisch is tegenover de politieke keuzes die er 

genomen worden. Hij uit in zijn stukken geen rechtstreekse kritiek, maar neemt de Israëlische 

gemeenschap wel kritisch onder de loep. De aanwezigheid van Israëlische kolonisten op 

Palestijns grondgebied die getoond worden in het beeldmateriaal in Archive zijn omstreden, 

alreeds zonder het gewelddadige gedrag dat in de beelden te zien is. De Israëlische regering 

onderneemt echter geen actie om de kolonisten terug te roepen, eerder in tegendeel. Zaides 

ziet het juist als zijn plicht om kritisch te zijn tegenover de regering omdat hij er steun van 

ontvangt.38  

Vujanovic merkt op dat sommige historische vormen van dans, zoals mime, pantomime 

en choreo-drama een vorm waren van kritisch of subversief spreken over bepaalde sociale 

kwesties wanneer deze verboden of gecensureerd waren. Op momenten dat het verboden was 

te spreken over bepaalde sociale kwesties was deze modaliteit van politicality nuttig omdat 

                                                
37 Vujanovic, “Politicality of Contemporary Dance,” 186-187. 
38 Arkadi Zaides, “Choreographer Arkadi Zaides talks Quiet,” interview door Lauren Bakst, 
laatst geraadpleegd op 22 juli 2017, http://bombmagazine.org/article/5225/choreographer-
arkadi-zaides-talks-quiet. 
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dans deze kwesties kon uiten in een taal die de politie vermoedelijk niet begreep en dus kon 

dans ze in de publieke ruimte smokkelen.39 

 

5.1.2 Materieel  

De tweede modaliteit focust op het medium van dansperformance zelf, diens materialiteit, 

vorm en organisatie, als het aankomt op het formuleren van een zekere politicality. Ook deze 

modaliteit heeft een lange geschiedenis, maar was meestal gearticuleerd in hedendaagse 

termen in de jaren ’60 en ’70 binnen het dan nieuw opkomende platform in de sociale en 

humane wetenschappen: (post-)structuralisme. 

Beweren dat het medium van performance politiek is op zichzelf  impliceert dat de 

signifier nooit een neutrale bemiddelaar of overbrenger kan zijn van enige betekenis, inhoud 

of boodschap met betrekking tot de performance. Het geeft aan dat het discours zelf een 

sociale materialiteit is, die enerzijds ingrijpt in zijn inhoud en die anderzijds, in de traditie van 

Foucault, onze lichamen, gedrag en sociale relaties vormt. Daarom is en kan het medium van 

performance niet politiek neutraal zijn los van zijn bijdragen voor het regelen van de publieke 

sfeer op het niveau van de inhoud. Bovendien mag de performance niet een bepaalde politieke 

inhoud openbaren en nog steeds een politieke macht handhaven als zijn medium de legitieme 

productie van betekenaars, signifying orders en habitualised orders van perceptie en receptie 

kan betwisten of er zelfs nieuwe introduceren. Het is een bijzonder belangrijke modaliteit 

voor dans, aangezien het onthult dat de bijzondere beelden van het lichaam, zijn posities, 

vormen, bewegingen en relaties op het podium de dominante ideologische interpellaties 

kunnen bestrijden of ondermijnen door er kritische alternatieven aan te bieden. Men kan 

zeggen dat voor deze modaliteit van politicality de vraag van ‘hoe’ belangrijker is dan ‘wat’ 

(gezegd wordt). Het ‘hoe’ omvat kwesties zoals: wie is aan het spreken/handelen, in welke 

context, vanuit welke positie, in welke relatie tot het object en hoe zijn spraak en actie 

georganiseerd. Dit kader biedt ons een sterk hulpmiddel om het politieke in dans te ontwaren, 

zelfs in de gevallen traditioneel gezien als politiek onverschillig of apolitiek.40 

 

5.1.3 Productioneel  

De derde en laatste vorm van politicality van dans in zijn actuele termen is het resultaat van 

een kruispunt van post-Operaist theorieën en bio-politiek enerzijds en cultureel-activistische 
                                                
39 Vujanovic, “Politicality of Contemporary Dance,” 187. 
40 Ibid., 187-188. 
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initiatieven verbonden met digitale technologieën, vooral het internet, anderzijds. In deze 

kaders wordt de werkproblematiek een van de cruciale politieke vragen van de hedendaagse 

Westerse maatschappij. Zoals ze de maatschappij vertegenwoordigen, gevormd door een 

groeiende dominantie van postindustriële economieën en immateriële arbeid, zoals hierboven 

al vermeld, worden kunst, cultuur en recreatieve industrieën centrale theoretische problemen, 

hoewel ze worden (mis)erkend als de avant-garde of als de plaatsen van “stille revolutie” van 

de maatschappij. Voorts genereren digitale en internetculturen vele nieuw-linkse praktijken 

die artiesten uitnodigen om politieke aandacht te schenken aan de condities, protocollen en 

procedures van hun werkprocessen. 

Dus in de hedendaagse podiumkunsten compromitteren huidige referentiepunten met 

betrekking tot de politicality de vragen van eigendom en licentiering, technologie van 

auteurschap, principes van delen, positie van performance in de uitwisselingseconomie en –

markt, productie en distributie van kennis, organisatie van artistieke collectieven, 

mechanismen van besluitvorming, collaboratie en netwerking. Deze kwesties zijn helemaal 

niet nieuw, maar dit nieuwe perspectief erop laat ons toe om hen precies te zien als politieke 

vragen en niet enkel als vragen uitsluitend gerelateerd aan de productie van een stuk. 

Bovendien verkrijgen manieren van dansproductie een haast hogere politieke prioriteit dan 

inhoud of vorm. Ze zijn onvermijdelijk ingeschreven in de performance, waarbij ze de 

positionering van het dansstuk in publiek uitdrukken en zelfs de politieke dimensie van de 

inhoud of vorm ervan herlezen. 

Sprekend uit een macro-perspectief werkt de hedendaagse internationale dansscène 

meestal volgens de principes van de tertiaire sector van neo-liberaal kapitalisme en 

functioneert daarom als een oefenterrein van postindustriële economie. Vujanovic vat de 

discussie hierrond samen door de nadruk te leggen op de viering van nieuwe 

productiemethoden door dansbeoefenaars inclusief nomadisme, flexibiliteit, multitaskende 

persoonlijkheden, collaboratie en eindeloos netwerken die paradoxaal is. Deze vormen zijn 

verantwoordelijk voor het veranderen van artiesten hun levens in een meer en meer precair 

bestaan. Wat misschien nog belangrijker is voor het perspectief dat Vujanovic ontwikkelt, is 

dat de viering van deze vormen hen politiek opportunistisch maken. Terwijl ze geloven in de 

progressiviteit van hun werkmethodes, doen dansbeoefenaars eigenlijk mee met de 

neoliberale ideologie, wiens investering precies zit in de postindustrieel kapitalistische 

productie die louter publieke discussie simuleert. 

Vujanovic geeft aan dat wanneer men omgaat met de politicality van kunst, men zijn 

relatie met een gegeven context, die het heersende beleid, dominante publieke discours en hun 
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vertegenwoordigers en actuele discussies omvat precies moet overwegen. Zonder deze 

specificaties zijn politieke etiketten als links, rechts, communist, kapitalist, democraat, 

nationalist, liberaal, etc van verminderde betekenis. Dit lijkt bijzonder belangrijk voor de 

kwestie van de politicality van podiumkunsten, dewelke Vujanovic zowel vol potentieel vindt 

als tegelijkertijd ontwijkend gezien performance en politiek dubbelzinnig dicht bij elkaar 

liggen in het delen van dezelfde werkelijkheid en self-exhaustion in het openbaar.41 

 

5.2 Belichaamde ruimtes 

Dana Mills ziet dans als een medium dat via bewegende lichamen een boodschap kan 

uitdragen, dus ook een politieke. Dans heeft altijd deel uitgemaakt van mensen hun leven, al 

werd het niet altijd gezien als een legitieme vorm om hun politieke zelf uit te drukken. Het is 

in situaties waarin mensen beschouwd worden als deel van de gemeenschap door hun gebruik 

van dans dat Mills het moment van politiek in dans ziet gebeuren. Mensen kunnen hun 

marginale positie bestrijden door het gebruik van hun lichaam.42  

Dans kan gedeelde belichaamde ruimtes creëren: tussen choreografen en dansers, 

tussen dansers onder elkaar en tussen dansers en toeschouwers.  

“Those shared spaces are created by dance as a method of inscription; dance, in its 

communicative power, allows for people to share spaces in their bodies and provides 

choreographic characteristics that allow those spaces to unravel. In those shared 

spaces bodies communicating with each other are equal; when one body inscribes 

upon another it affirms the underlying equality that allows for this moment of sharing 

to arise. At the same time those moments of sharing also elucidate the differences 

between the bodies which partake in this visceral communication.”43  

Dans kan via deze gedeelde belichaamde ruimtes samenbrengen wat in andere 

communicatiemethodes moeilijk samen te brengen valt, het kan systemen overstijgen waarin 

sommige lichamen superieur zijn aan andere.44 Zo kan Zaides een voorstelling maken met 

Joodse en Arabische dansers die op scène evenwaardig zijn, wat wanneer ze op straat lopen in 

Israël niet het geval is. 

 

                                                
41 Ana Vujanovic, “Politicality of Contemporary Dance,” 189-191. 
42 Mills, Dance and politics, 5. 
43 Ibid. 6. 
44 Ibid. 



 28 

5.3 Contraction and release 
Denken over politieke dans betekent voor Mils luisteren naar stemmen die zich uiten via 

bewegende lichamen en die de toeschouwers vragen om naar hen te luisteren. Volgens Mills 

dragen lichamen doorheen de geschiedenis boodschappen uit, maar wordt hiernaar niet 

geluisterd aangezien ze niet verbaal zijn. Personen die als marginaal worden beschouwd in 

politiek en verbale taal vinden creatieve en inspirerende manieren om aan te tonen dat ze niet 

ongelijk zijn aan diegene die hen marginaliseren. Om dit te bespreken maakt Mills gebruik 

van de termen contraction en release. Deze nemen grenzen aan die altijd uit te breiden zijn, 

grenzen die het lichaam toelaten de ruimte waaraan ze toegeschreven werden te overstijgen.45 

“Contraction is a process of exploration within the body’s spatiality; it is the marking 

of the dancer’s physicality upon itself.”46 

Contraction is een constante verschuiving binnenin naar verdere momenten toe van zingeving 

aan het belichaamde zelf door beweging. In de contraction definieert de danser de grenzen 

van zijn gechoreografeerde wereld, maar deze grenzen binnen het lichaam als een ruimte 

veranderen bij elke nieuwe beweging, met elke verdere contractie, die dieper gaat. De 

politiek-choreografische lezing van contraction vraagt zowel beweging als stilte, zowel vallen 

als opstaan, zowel verplaatsing als rust. Contracties laten het lichaam toe zijn eigen densiteit 

te onderzoeken, om grenzen tussen binnen en buiten te exploreren en de relatie met andere 

subjecten die dezelfde beweging ondergaan. Deze acties hebben betrekking op andere 

lichamen, daar komt de term release erbij.47 

“Moments of release shift dancers from unravelling symbolic structures to themselves 

by shifting the single body towards other bodies in with which their bodies are in 

relationships.”48 

Het proces van release vormt een wereld in de fenomenologische ruimte buiten het lichaam 

van de danser. De grenzen van deze ruimte zijn nooit stabiel, bij elk nieuw moment van 

release verschuiven de grenzen van hun lichamen in de ruimte.49  

“A dancing body is never alone; it is always conversing with an Other. The tension 

between contraction and release is the tension between the world of the dancer within 

her own body and her relationships with other dancing bodies.”50 

                                                
45 Mills, Dance and politics, 11-12. 
46 Ibid., 12. 
47 Ibid., 12-13. 
48 Ibid., 13. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 25. 



 29 

Deze spanning is goed te lezen in Quiet waar de dansers schipperen tussen deze twee termen 

en dus ook tussen het in zichzelf zitten en het samen zijn op scène.  

5.4 Sterke en zwakke lezing van political dance 

Dana Mills maakt een onderscheid tussen de “strong and weak readings of political dance.”51 

De weak reading van political dance verwijst naar dans die een herhaling is van politiek 

uitgedrukt in woorden. Deze vorm van dans wordt zwak genoemd omdat het geen 

onafhankelijke wereld op zichzelf creëert, maar afhangt van andere vormen van menselijke 

expressie. De strong reading van politieke dans daarentegen is de opvatting van dans als een 

systeem van betekenisgeving die zijn gesprekspartners gelijkwaardig acht aan mensen die via 

woorden communiceren. Zodoende wordt dans begrepen als een onafhankelijk systeem van 

betekenisgeving dat wordt geuit en ontvangen zonder de nood aan bemiddeling via woorden. 

Het verschil tussen een sterke en zwakke lezing van politieke dans is epistemologisch, 

de toewijding voor een sterke lezing van politieke dans gaat er van uit dat dans een wereld is 

die bestaat zonder andere vormen van kennis en zijn nodig te hebben. Deze mensen zien dans 

als een communicatievorm, wanneer ze dansen voor lichamen die bewogen worden, geeft dit 

hen een unieke vorm van zijn, los van de andere werelden die ze bewonen. Om deze unieke 

vorm van zijn over te brengen hebben ze geen andere vormen van communicatie nodig. De 

lichamen van dansers zijn ook de pennen waarmee ze andere lichamen beschrijven. Dans 

lezen als een taal en een manier van weten, betekent dat het lichaam zowel het 

schrijfinstrument is, als het oppervlak waarop het schrijft. Mills beargumenteert dat de sterke 

lezing van dans nauw verweven is met het begrip van dans als een belichaamde taal, een 

methode van inscriptie onafhankelijk van woorden.52 

 

5.5 Sic-senuous 

Om naar dans en politiek te kijken maakt Dana Mills gebruik van de term sic-senuous. De 

term sic verwijst bij Mills naar drie zaken: 

“First, I read sic as a refusal to abide by the rules of the beautiful or the aesthetically 

acceptable. Second, the term sic is always an act of writing: one body writing upon 

another body, and bodies writing upon their space. Third, the term sic refers to 

                                                
51 Mills, Dance and politics, 14. 
52 Ibid., 14-15. 
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slippage of meaning, interventions and revolutions. The concept that may seem an 

error to one speaking being is another speaking being’s method of expression.”53  

Kijken naar verbindingen tussen lichamen over grenzen heen brengt geen samenhangende 

betekenis met zich mee, het gaat om de momenten wanneer betekenis wordt tot stand 

gebracht in moments of slippage. Het begrip sic belicht conceptueel het schrijven van het 

lichaam op zichzelf en op andere lichamen op momenten van esthetisch en politiek verschil 

tussen gelijke subjecten. Inscriptie laat de creatie toe van een symbolische wereld gedeeld 

tussen lichamen die gevoel delen in beweging wanneer ze methodes van samenzijn creëren. 

Inscriptie zien als een methode voor het creëren van een gedeelde sensatie die niet 

overeenkomt met de geïnstitutionaliseerde systemen van macht, is een manier om 

belichaamde praktijken te interpreteren.54 Randy Martin definieert dans als volgt: 

“Dance is best understood as a kind of embodied practice that makes manifest how 

movement comes to be by momentarily concentrating and elaborating in one place 

forces drawn from beyond a given performance setting. The constituent features of any 

given dance work include technical proclivities and aesthetic sensibilities that 

elaborate and depend on aspects of physical culture and prevailing ideologies.”55 

Volgens Mills is het lichaam ingeschreven in de plaats die het bewoont en komt het lichaam 

tegelijkertijd overeen met de plaats die het bewoont. Dans als een wereld schrijft zich in op de 

lichamen van haar deelnemers, evengoed als op die van haar toeschouwers, en verandert hun 

belichaamde ruimtelijkheid nadat ze het theater verlaten.56  

“If one grants that along with dance, politics cannot have a solitary form or a unitary 

object, if neither can be one thing or about one thing, it becomes possible to notice a 

proliferation of political activity throughout the social fabric and not simply confined 

to what are formally considered to be political institutions.”57 

Geïnspireerd door Martin beschouwt Mills dans als een bron van potentieel voor het openen 

van nieuwe toekomsten en het creëren van nieuwe meningsverschillen binnen ons bestaande 

politieke heden. Dans laat haar deelnemers toe een nieuwe wereld te ontrafelen, nieuwe 

mogelijkheden biedend voor haar deelnemers. Die mogelijkheden kunnen geremd worden in 

andere politieke werelden die ze bezetten. 

                                                
53 Mills, Dance and politics, 16. 
54 Ibid., 16-17. 
55 Martin, Critical Moves, 5. 
56 Mills, Dance and politics, 17-18. 
57 Martin, Critical Moves, 2. 
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 Dans als een discursieve praktijk zien, maakt een andere lezing van inscriptie 

mogelijk, namelijk als een lichaam inwerkend op een ander gelijk lichaam, eerder dan een 

lezing van het lichaam als een handelbare materialiteit beschreven door netwerken waardoor 

het gedisciplineerd is. Deze lezing van egalitaire inscriptie laat een dansend lichaam toe dat 

het een wereld creëert blijvend na een performance en ingrijpend in machtsconfiguraties in 

plaats van erdoor gecontroleerd te worden. Het lichaam als een ruimte kan ingrijpen in de 

fenomenologische ruimte die het bezet en het niet alleen maar bewonen.58 

 

Van het begrip sic, schrijven op het lichaam door het lichaam, gaan we nu naar het tweede 

deel namelijk het begrip senuous. In Mills haar lezing van dans is het lichaam zowel sensueel 

als gevoeld, het creëert betekenis voor zichzelf alsook voor anderen. Belichaamde empathie 

kan begrepen worden als een moment waarin de grens tussen twee lichamen transcendent 

wordt, een subject is in staat zichzelf fysiek voor te stellen als een ander. Een lichaam is 

hierbij in staat de grenzen van zijn eigen gevoelde lichaam te verplaatsen. 

 Mills leest dans als een belichaamde taal. Momenten van empathie in 

dansvoorstellingen stellen het overtreden van grenzen in staat tussen het zelf en de ander. 

Deze momenten van gedeeld gevoel ziet Mills als de ervaring van zowel dat wat 

gemeenschappelijk gedeeld is als dat wat elk lichaam vormt in zijn unieke symbolische 

ruimte. Deze momenten van gedeelde sensatie door het sensuele lichaam belichten de 

verschillen tussen menselijke lichamen die deze ruimtes delen, maar dit proces is 

ingeschakeld vanwege de onderliggende gelijkheid van alle lichamen. In deze opvatting is het 

gedeelde sensuele een ruimte waarin lichamen een tegenstrijdigheid ervaren tussen hun 

gelijkheid en verschil, tussen hun voorstelling als gelijken en de levenscondities buiten het 

theater die hen als ongelijk weergeven. De opvatting van gedeeld gevoel, op zijn beurt, laat 

toe de condities die het blanke, middenklasse, heteronormatieve lichaam weergeven als 

universeel beter te begrijpen. Tegelijkertijd zoekt het momenten waarop andere lichamen 

hebben gereageerd op die aanspraak en hun verschil hebben getoond. Op dat moment hebben 

ze, volgens Mills, getoond dat ze ten slotte gelijk zijn. De nadruk ligt altijd op het sensuele dat 

in staat is gevoel te delen met een ander sensueel lichaam. Tegelijkertijd belicht dit moment 

van delen de uniekheid en bijzonderheid van deze beide lichamen, elk gegraveerd door 
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verschillende symbolische inscripties, ingeschreven door verschillende werelden die mekaar 

soms niet doorkruisen in verbale taal.59 

 

5.6 Conclusie 

Vujanovic haar onderscheid tussen de drie modaliteiten van politicality is interessant om 

verschillende aspecten ervan te bekijken.  Ze biedt een kader om hedendaagse 

dansvoorstellingen aan af te toetsen en zo een bredere, scherpere analyse ervan te krijgen. 

Mills ziet dans als een communicatiemiddel, als een medium dat via bewegende lichamen een 

boodschap uitdrukt, dus ook een politieke boodschap. In gedeelde belichaamde ruimtes 

gecreëerd door dans zijn de communicerende lichamen gelijk, maar hun verschillen ook 

belicht. Het onderzoeken van de lichamelijke ruimte van een danser binnen zichzelf noemt 

Mills contraction, wanneer de danser dit opent naar een andere danser toe release. Dit in 

zichzelf gekeerd zijn en openstaan naar anderen toe is een spanning die interessant is om te 

bekijken en waar niet altijd aandacht aan wordt gegeven. Mills maakt een onderscheid in 

lezing van political dance. De zwakke lezing van politieke dans slaat op een herhaling van 

wat alreeds in woorden is gezegd, hier is er geen sprake van een onafhankelijke wereld. Dit is 

wel zo bij de sterke lezing, hier is sprake van een onafhankelijk systeem van betekenisgeving. 

Deze visie sluit nauw aan bij het zien van dans als een belichaamde taal. Wanneer momenten 

van empathie plaatsvinden in dans kunnen grenzen tussen het zelf en de ander overstegen 

worden. Er is hierbij plaats voor gemeenschappelijkheden, maar ook voor ieders unieke 

eigenheid. Deze visie en begrippen zullen we straks aftoetsten aan het werk van Arakdi 

Zaides.  

 Na deze drie eerste hoofdstukken kan er een beeld gevormd worden van hoe de 

verbinding tussen dans en politiek kan plaatsvinden en van hoe het sociale hier een 

belangrijke rol in speelt. Met dit algemeen kader kunnen we nu kijken naar de specifieke 

context waarop deze masterproef zich focust, namelijk deze van Israël en Arakadi Zaides. 

  

                                                
59 Mills, Dance and politics, 21-24. 



 33 

6. Hoofdstuk 4: Israël als politieke en sociale context 

6.1 Israël en het conflict met Palestina 

In de casussen in deze masterproef speelt het conflict Israël-Palestina een belangrijke rol. Het 

conflict is al vele jaren gaande en wordt complexer doorheen de tijd. Gezien de focus op de 

politieke aspecten van de voorstellingen is het echter belangrijk toch enige duiding te geven 

over dit conflict. Er volgt een korte weergave van het ontstaan van Israël en het conflict met 

Palestina over de jaren heen om zo de context waarin de stukken werden gecreëerd en 

waarover ze handelen te kaderen.  

 

De twee wereldoorlogen en de keuzes van de toenmalige grootmachten waren cruciaal voor 

de veranderingen in Palestina. In 1920 verkreeg het Verenigd Koninkrijk het mandaat over 

Palestina. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef het Verenigd Koninkrijk de leider in de regio.60 

Enkele jaren hierna volgde de stichting van Israël, deze had niet enkel met een reactie op de 

genocide op de Europese Joden te maken, maar ook met de turbulente eerste helft van de 

20ste-eeuwse wereldgeschiedenis, de positie van het Verenigd Koninkrijk in het Midden-

Oosten en de geopolitieke ontwikkelingen na WOII.61 In februari 1947 besliste het Verenigd 

Koninkrijk om zijn mandaat aan de Verenigde Naties te geven, het was namelijk onhoudbaar 

geworden door de Arabisch-Joodse vijandschap. Op 29 november 1947 stemden de 

Verenigde Naties voor het verdelingsplan, dit hield in dat Palestina werd ingedeeld in drie 

deelstaten: een internationaal gebied in Jeruzalem (1%), een Arabische staat (44%) en een 

Joodse staat (55%). Dit voorstel was voor geen enkele partij bevredigend, aanvaardbaar of 

definitief.62 Op 14 mei 1948 riep Israël zijn onafhankelijkheid uit, dit werd door de meeste 

lidstaten van de VN erkend. De Arabische buurlanden reageerden met wapens en vielen Israël 

aan.63 Wat voor de Joden de onafhankelijkheidsoorlog werd, was voor de Palestijnen de 

Nakba, catastrofe. In deze oorlog verkreeg Israël 78 procent van historisch Palestina en 

sloegen honderdduizenden Palestijnen op de vlucht.64 De VN keurde hierop een resolutie 

goed over het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, wat inhoudt dat 
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vluchtelingen die willen terugkeren dit moeten kunnen en dat diegene die dit niet wensen een 

compensatie krijgen. Dit was voor Israël onbespreekbaar en is dit nog steeds.65  

 De spanning tussen Israël en de Arabische buurlanden bleef en kwam in 1967 tot een 

nieuw hoogtepunt, namelijk de Zesdaagse Oorlog. Om een pan-Arabische aanval te 

vermijden, trok Israël op 5 juni 1967 zelf ten strijde. Op zes dagen versloeg Israël de 

Arabische legers en boekte het ook territoriale winst: de Sinaïwoestijn, de Golanhoogte, de 

Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever met Oost-Jeruzalem. 66 De bezetting van de 

Palestijnse gebieden, de Golanhoogte en de Sinaïwoenstijn door Israël werd onmiddellijk na 

de oorlog door de VN veroordeeld en dat doen ze tot op de dag van vandaag. In november 

1967 aanvaardden ze dan ook de resolutie waarin Israël werd gevraagd zich terug te trekken 

uit de bezette gebieden.67 Israël startte datzelfde jaar met het bouwen van nederzettingen in 

bezet gebied.68   

In 1987 brak de Eerste Intifada (‘opstand’) uit, de Palestijnen wouden met protesten 

het Israëlische leger uit de Palestijnse gebieden verjagen. De meeste Palestijnen verkozen 

vreedzame verzetsmiddelen, maar er werden toch ook stenen en molotovcocktails naar 

Israëlische soldaten gegooid en banden in brand gestoken. Het Israëlische leger reageerde 

vanaf het begin met buitensporig geweld in de hoop zo terug orde op zaken te stellen.69 

In 1993 tekenden Yitzhak Rabin en Yasser Arafat de Oslo-akkoorden tussen Israël en 

de PLO. Hierin gold het principe ‘land voor vrede’.70 Dit kon voor even de gemoederen 

sussen, maar wanneer duidelijk werd dat de situatie in de Palestijnse gebieden niet zou 

verbeteren, laaiden de gemoederen weer op. In september 2000 brak de Tweede Intifada uit 

na het bezoek van Ariel Sharon aan de Tempelberg. Op de Palestijnse betogingen werd door 

het Israëlische leger gereageerd met extreem geweld. Het antwoord van Palestijnse kant 

hierop waren vele zelfmoordaanslagen door Palestijnse gewapende groeperingen.71 In 2002 

begon Israël met de bouw van de Muur op de Westoever.72 De jaren die volgen bevatten 

opflakkeringen van geweld en periodes van relatieve vrede. Tot op de dag van vandaag is het 

conflict gaande en is er geen directe oplossing in zicht.73 
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6.2 Dans in Israël 

Deborah Friedes Galili is een Amerikaanse onderzoekster die gefascineerd geraakte door de 

dansscène in Israël en in 2008 besloot naar daar te verhuizen om dichter bij haar studieobject 

te zijn. Ze merkte een tekort aan Engelse literatuur over de Israëlische dansscène en dit 

resulteerde in het boek Contemporary Dance in Israel.74 Hier volgt een zeer beknopte schets 

van de dansscène in Israël, waarna er dieper wordt ingegaan op Arkadi Zaides zijn loopbaan 

en repertoire. 

 

In 1980-1981 werd het Dansdepartement gesticht aan het Ministerie van Educatie, Cultuur en 

Sport van Israël. Dit had een grote invloed op het veld, het bracht nieuwe initiatieven naar 

voren en leverde cruciale financiële middelen. De steun van de regering, omkadering voor 

opkomende choreografen en een theatercomplex met een visionaire dansmissie gaven de 

Israëlische choreografen de kans een grote vlucht te nemen. Zo konden ze hun artistieke 

stemmen ontwikkelen en vormen wat vandaag de dag bekend staat als Israëlische 

hedendaagse dans.75 

Vóór de oprichting van dit departement voor dans ging de steun van de regering vooral 

naar enkele reeds gevestigde compagnieën zoals de Batsheva Dance Company en hadden 

onafhankelijke choreografen weinig middelen. De invloed van het Ministerie is bijna 30 jaar 

later te voelen in elk deel van het Israëlische danslandschap. Het Ministerie heeft al veel 

kunnen betekenen voor de dansscène en blijft zich inzetten om nieuwe projecten en 

initiatieven kansen te geven.76 

De instituties die in de jaren ’80 en ’90 werden opgericht zorgden ervoor dat de kunst kon 

groeien, maar natuurlijk waren de dansers ook een onmisbare factor. Bij het opkomen van 

platformen om werk te tonen, grepen de bestaande choreografen hun kans om nieuwe stukken 

in première te laten gaan en debuteerden nieuwe choreografen die hongerig waren om hun 

eigen bewegingstaal uit te werken met hun eerste creaties. Een van de choreografen 

prominent aanwezige choreografen was Ohad Naharin. Zijn aanstelling als artistiek directeur 

van Batsheva Dance Company wordt door velen gezien als een gebeurtenis die niet alleen de 
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groep transformeerde, maar ook de Israëlische dansgeschiedenis.77 Veel Israëlische dansers 

passeerden Batsheva tijdens hun loopbaan, zo ook Zaides. 

 

6.2.1 Arkadi Zaides: loopbaan en repertoire 

Arkadi Zaides verhuisde in 1990 van Wit-Rusland naar Israël met zijn familie. Hij studeerde 

dans en beeldende kunsten aan de Misgav Regional School in het noorden van Israël. Na zijn 

studies verhuisde hij naar Tel Aviv en trad in 1999 toe in Noa Dar’s compagnie. Kort hierna 

werd hij aanvaard in het Batsheva Ensemble, in 2001 werd hij bevorderd en mocht hij deel 

uitmaken van de Batsheva Dance Company. Hij danste repertoire van Ohad Naharin, maar 

ook van gastchoreografen zoals Mats Ek, Paul Norton, Yasmeen Godder, Ronit Ziv en Niv 

Sheinfield. Wanneer hij in 2004 Batsheva verliet, danste hij kort bij Yasmeen Godder haar 

gezelschap. Hij gaf ook verder les in Gaga, Ohad Naharin zijn dansstijl, dit deed hij van 2001-

2010. Zo kwam hij uiteindelijk tot het toeleggen van al zijn aandacht op het ontwikkelen van 

zijn eigen specifieke artistieke taal.78 

 Wanneer hij deel uitmaakte van Batsheva had Zaides al reeds korte stukken gemaakt 

in de Batsheva Dancers Create programma’s en ging hij verder met het experimenteren met 

het Bastheva Ensemble waarvoor hij Girl under Tree (2002) en A Way (2004) creëerde. Het 

creëren van boeiende beelden door het combineren van dans en video werkte hij uit in Solo 

Siento (2005), een samenwerking met de videokunstenares Shira Miasnik. Het duet Adamdam 

(2006) onthulde Zaides zijn talent voor het vervaardigen van rauwe bewegingen.79 Het stuk is 

geïnspireerd op het verhaal van Golem, een Joodse mythe die het verhaal vertelt van een 

antropoïde gemaakt uit klei. De voorstelling onderzoekt de creatie en deconstructie van 

vormen en structuren. Het menselijke lichaam wordt erin gezien als materie die kan worden 

gevormd, gecontroleerd, gebruikt of misbruikt.80 Zaides en co-creator Sharon Zuckerman 

lijken in de voorstelling hun eigen lichamelijke uitrusting uit te testen, onderzoekend hoe ze 

hun eigen individuele lichaamsdelen kunnen manoeuvreren.  Op andere momenten lijken ze 

marionetten of opwindbare poppen wiens ledematen terugspringen nadat ze in actie werden 

gebracht door een onzichtbare kracht. Tenslotte onderzoeken de dansers de mogelijkheden om 

hun partner te vormen, te beïnvloeden en te manipuleren. Eens aangevangen, leidt een reeks 

bewegingen haar eigen leven en zoals de dansers zichzelf en de ander herpositioneren, neemt 
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elke herhaalde beweging een nieuwe betekenis aan. Denk hierbij aan de begrippen 

contraction en release van Mills. De voorstelling wordt begeleid door de zang van Riff 

Cohen. Adamdam won in 2008 de derde prijs op de No Ballet internationale choreografie 

competitie in Ludwigshafen in Duitsland.81 

 Zaides is van verschillende markten thuis, dat bewijst ook zijn voorstelling Meeting 

Brian Wash (2008) die hij maakte met Itay Weiser als partner artistieke creatie. In het werk 

worden manieren onderzocht waarop brainwashing wordt gebruikt om verzet onder mensen te 

onderdrukken en hoe sociale en fysieke systemen ons manipuleren tot blinde 

gehoorzaamheid. Vijf performers nemen op het podium afwisselend de rol van een 

manipulerende groep en een gemanipuleerd individu aan.82 De performers zijn eenvoudig 

gekleed in T-shirt en jeans, alsof ze van de straat het theater zijn binnengewandeld. Door hun 

interacties op het podium ontleden ze de druk van de heersende sociale systemen. Soms 

observeren ze, soms handelen ze zelf, soms wordt er met hen gehandeld. Zwaaiende armen en 

aanhalende vingers worden nu en dan gebruikt als middelen van suggestie, maar vaker 

overheerst trekken en duwen.83 

 In Solo Colores (2008), getoond in een intieme galerijruimte, wordt een andere toon 

gezet. Zaides en Weiser, die deze keer de dramaturgie op zich nam, vonden inspiratie in de 

metalen sculpturen van Isabel Cruellas. De sculpturen van planten en een ontmoeting met de 

kunstenares zelf deden Zaides denken aan de danseres en choreografe Iris Erez waarmee hij 

samen had gedanst bij Yasmeen Godder.84 De voorstelling vloeide voort uit het verlangen een 

dialoog op te zetten tussen de twee vrouwelijke artiesten en hun disciplines samen te brengen 

in één medium.85 Cruellas creëerde een nieuwe sculptuur in Spanje en ondertussen trokken 

Zaides en Erez samen de studio in Tel-Aviv in om een stuk te maken waarin het innerlijke 

leven van de artieste op de voorgrond wordt gebracht. Het eindresultaat werd getoond met het 

publiek opgesteld in de strakke witte ruimte van de galerij en toonde zowel de delicate 

gebogen lijnen van Cruellas’ harde metalen sculpturen als de kronkelende bewegingen van 

Erez haar lange, magere lichaamsbouw. Solo Colores ontving in 2010 de Kurt Jooss Prize, 

een prestigieuze prijs die driejaarlijks wordt uitgereikt aan een opkomende choreograaf.86 
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 Zaides zijn internationale bekendheid groeide, zelf werd hij echter meer betrokken bij 

de verschillende gemeenschappen die in Israël gehuisvest zijn. In 2008 toonde hij werk op de 

Golanvlakte en gaf er workshops aan een theatergroep. Het jaar erop kreeg hij een toelage 

voor een project in Kafr Yasif, een Arabische stad. De plaatselijke jeugd kreeg daar 

workshops in verschillende stijlen van Zaides, Ofir Yudilevitch, Muhammed Mugrabi en 

Rabie Khoury, de vier performers van Quiet. Dat dansstuk werd een krachtig medium om in 

verbinding te staan met mensen aan beide zijden van de politieke en etnische scheiding in 

Israël.87 Quiet is een reactie op het geweld en het toenemende wantrouwen tussen Joodse en 

Arabische Israëli. De voorstelling is een plek voor oprechte communicatie, het vormt een safe 

zone, waar de demonen kunnen worden vrijgelaten, er een breder perspectief wordt gezocht 

en vertrouwen kan worden opgebouwd.88 De voorstelling werd zowel in Arabisch als Joodse 

steden gespeeld, waar de performers na de voorstelling in gesprek gingen met het publiek.89 

 Zaides won in 2008 en 2009 de Ministry of Culture Prize voor jonge choreografen en 

kreeg in 2010 Tel Aviv’s Rosenblum Prize. Toch bleef de opkomende choreograaf zich 

inzetten voor gemeenschapsprojecten, gezien het geloof hij hierin had. 

“I just believe it’s a must right now. Culture can bring people together and introduce 

the different populations to each other, and also, it’s a form of exchange.”90 

Mills zou zeggen dat Zaides het hier heeft over de kracht van dans om grenzen te overstijgen. 

Het geloof dat Zaides in 2009 had in het samenwerken kende ook zijn limieten. In 2014 zegt 

hij dat is hij gestopt met het trachten samen te werken en richt hij zich op zijn eigen 

gemeenschap en probeert hij een intern debat binnen Israël te creëren.  

“Now I turn to my own community, asking questions before imagining any that 

address the opposite side,” he said. “Violence is perpetuating. Power is blinding. I 

cannot disconnect from more global questions. We are trying to build an 

understanding slowly, and these violent events are erasing those attempts. My new 

project is observing the growing violence within our own communities because this is 

what is troubling me as a person who doesn’t believe in violence as a solution.”91 

Het nieuwe project waarover Zaides het hier heeft is de voorstelling Archive (2014). Deze 

voorstelling wordt hieronder verder uitgediept net zoals Quiet en Land-Research (2012). Drie 
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voorstellingen die elk op hun manier in verband staan met het conflict Israël-Palestina en met 

hun socio-politieke context. 

 

6.3 Casus I: Quiet 
Quiet92 ging in 2010 in première in Tel Aviv, Israël. Quiet is ontstaan als een reactie op het 

geweld en het toenemende wantrouwen tussen Israëli en Palestijnen die leven binnen de nog 

steeds veranderende grenzen van Israël. In het politieke klimaat van Israël, waar weinig 

ruimte voor reflectie wordt toegestaan, voelde Zaides de noodzaak om eerlijke communicatie 

te bevorderen. De voorstelling reageert op de staat van shock waarin beide delen van de 

maatschappij zich vaak bevinden. Het stuk functioneert als een safe zone, een plaats waar de 

demonen er kunnen worden uitgelaten, waar irrationele reacties toegelaten zijn, waar een 

breder perspectief wordt gezocht en vertrouwen geleidelijk aan wordt opgebouwd. 

Quiet bevat vier dansers die een complex emotioneel landschap onthullen: agressie, 

medelijden, verwarring en intens verlangen die samen een intense dynamiek vormen. Het 

creatieve proces steunde sterk op de diversiteit van de performers, namelijk Joodse en 

Arabische acteurs en dansers met verschillende achtergronden. De kern van het werk bestaat 

uit de wens om de complexiteiten te omarmen en een rustige plek te vinden. 93  

Zaides wou een werk voor mannen creëren, want wanneer hij rondkeek in Israël waren 

het mannen die de politiek en geschiedenis in het land domineren, net zoals het vredesproces 

en het voortdurende geweld. Quiet gaat in op de mannelijkheid van de situatie en onderzoekt 

de complexe mannelijke relaties die balanceren tussen vriendelijkheid en agressie, speelsheid 

en woede.94  

 

Quiet is geen rustige, kalme of stille voorstelling, zoals de titel zou kunnen insinueren. Al 

begint de voorstelling met een beeld dat wel aan dit idee voldoet. Met de geluiden van de 

ruisende zee op de achtergrond zijn vier mannen te ontwaren op het podium. Drie mannen 

liggen neer, voor even kan dit nog de indruk geven dat ze op het strand liggen, een man staat 

recht. Wanneer de scène meer wordt belicht, wordt ook het decor goed zichtbaar. Aan de 
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achterwand van het podium staat een soort muur, beschilderd met graffiti, met aan de 

linkerkant een raster van houten stokken waar vogelkoppen uitsteken (afb 2).95  

 
Afb 2: Quiet, bron: http://artatut.blogspot.be 

 
De vogelkoppen en figuren op de muur zullen voor veel toeschouwers van Quiet geen bekend 

gegeven zijn, maar wel voor de inwoners van Tel Aviv. De graffiti artiest en straatkunstenaar 

Klone (1983- ) wiens werk aanwezig is in het straatbeeld van Tel Aviv stond in voor het 

decor. De vogelkoppen en hoofden op de muur zijn ook terug te vinden in de straten van Tel 

Aviv (Afb 3 en 4).96 Het is niet toevallig dat Zaides samenwerkte met Klone. Klone 

emigreerde als kind van Oekraïne naar Israël en maakte dus een gelijkaardige beweging als 

Zaides. Zijn initiële praktijk van taggen en graffiti waren persoonlijke protesten rond thema’s 

van de diaspora. Deze stedelijke traditie liet hem toe zich zijn omgeving toe te eigenen en een 

vaak vijandige en vervreemdende omgeving te lokaliseren. Wanneer zijn werk een breder 

draagvlak kreeg, begon hij meer complexe tradities van de kunstgeschiedenis in zijn werk te 

verwerken en streefde naar een breder politiek bereik door de intentie van zijn werk buiten 

zichzelf te verplaatsen en naar anderen en hun relaties met ‘thuis’ en het concept ‘thuis’.97 Er 

is dus een zeker verband tussen Klone en Zaides hun werk: beide trachten hun kunst te 

gebruiken als een communicatiemiddel. 
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De hoeken waar de dansers zich bevinden aan het begin van de voorstelling zijn ankerpunten 

waar regelmatig naar teruggekeerd wordt gedurende de voorstelling. Ze functioneren als  

rustpunten waar de dansers tot zichzelf kunnen komen.98 De voorstelling valt regelmatig terug 

even stil wanneer er wordt teruggekeerd naar deze rustpunten. Toch komt het telkens weer op 

gang, telkens is er een nieuwe poging om tot iets te komen. Dit kan een boodschap van hoop 

zijn.99 

 Zaides danst de voorstelling op gang, met reikachtige bewegingen spoort hij de andere 

dansers ook aan om in beweging te komen. Ze dansen bij elkaar, naast elkaar, door elkaar, 

maar niet met elkaar.  Een schreeuw van een van de dansers zorgt ervoor dat alles stilvalt, 

letterlijk, en dat de dansers elk terug naar hun rustpunt afdruipen. Hierop volgt het eerste duet. 

Terwijl de ene man (1) op zijn knieën op de grond zit, glijdt de andere (2) langs hem met zijn 

armen alsof hij zo contact wil zoeken, de zittende man reageert hier niet op. Dan wordt hij (1) 

rechtgetrokken door de andere man (2), die (2) legt zijn handen op het gezicht van de man (1) 

en neemt de man (1) zijn handen en legt die op zijn eigen (2) gezicht. De handen worden 

weggenomen en beiden zakken terug naar de grond, het geheel herhaalt zich. 

 Hierna dansen de vier dansers terug, wat alweer wordt beëindigd met een schreeuw. 

Hierop start een nieuw duet, beurtelings doen ze een poging om mekaar aan te raken, waarop 

de andere reageert zodat de aanraking net niet kan plaatsvinden. Dit spel evolueert naar een 

dansant duet waarbij in het begin de aandacht blijft liggen op het ontwijken van de aanraking. 

Telkens zoeken de mannen mekaar terug op, soms komt er een soort agressie bij kijken, af en 

toe lijken het dieren die hun krachten meten. De angst om aangeraakt te worden valt stilaan 

weg, maar het aanraken van mekaar blijft eerder onbedoeld.  

 De bewegingen doorheen de voorstelling dragen verschillende emoties uit. Regelmatig 

is er een vorm van agressie in terug te vinden, in het slaan op de grond, in de dreiging die ze 

uiten naar mekaar of naar de ruimte, in de aanvallende bewegingen, etc. Anderzijds zijn er 

ook veel bewegingen terug te vinden die smekend overkomen, voorovergebogen met de 

handpalmen in de lucht en de armen vooruit of met de handen boven het hoofd naar de hemel 

reikend, alsof er om vergiffenis of iets anders wordt gevraagd. Uitputting en machteloosheid 

zijn twee aspecten die terug te vinden zijn in de houdingen op de grond, voorovergebogen op 

de knieën. Een houding die ook doet denken aan het gebed in de Islam.  

 Verder in de voorstelling dansen de vier mannen voor het eerst echt samen, opgedraaid 

door de beat beginnen ze samen te springen met een arm in de lucht, een beeld dat doet 
                                                
98 Griffin, “Arkadi Zaides: Quiet but not silent.” 
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denken aan een festivalweide in de zomer. Er ontstaat een soort extase, waarbij ze springen, in 

de lucht en op mekaar, mekaar in de lucht werpen en allerlei andere stunts uithalen.  

 Hierop volgt een duet waarbij de ene danser, uitgeput, wordt begeleid in zijn dans door 

een andere danser die zijn hoofd vasthoudt. Wat in het begin ondersteuning lijk, evolueert 

naar in bedwang houden. De man die de danser ondersteunt spreekt hem ook toe in het 

Arabisch heel dicht bij zijn hoofd, amper verstaanbaar voor het publiek. Het zou zijn geweten 

kunnen zijn, maar ook iemand die hem influistert wat te doen. De uitgeputte man blijft 

dansen, de anderen pakken de vogelkoppen uit het decor. Met de koppen volgen ze de 

bewegingen van de dansende man en cirkelen ze als aasgieren rond hem heen. De dansers 

leggen de vogelkoppen in een halve cirkel op de hoek van de scène neer, waarna de dansende 

man zich hierbij legt zodat de vogels een soort aureool rond zijn hoofd vormen. De andere 

dansers hebben zich ondertussen elk in een hoek van het podium teruggetrokken. Alle dansers 

liggen nu terug neer op een rustpunt, enkel de muur van het decor wordt nu nog belicht, dit is 

meteen het laatste beeld van de voorstelling. 

 De ruisende zee is ook bij het einde van de voorstelling de begeleidende soundtrack, 

net zoals doorheen een groot deel van de voorstelling. De soundtrack bevat geen stemmen, 

behalve in het midden van de voorstelling waar een Arabische stem spreekt. Lange tijd 

worden dezelfde woorden herhaald, waarna er verder wordt gesproken. Dit wordt in de 

voorstelling zelf door een van de dansers ook even herhaald. Dit zijn de enige gesproken 

stukken in Quiet.100  

 Quiet is een voorstelling met heel energetische stukken, maar net zo goed enkele 

rustmomenten. Het stuk bevat vele sferen, maar er hangt een spanning gedurende de gehele 

voorstelling. Zelfs wanneer de sfeer uitgelaten is, is er ergens ook een dreiging aanwezig. Het 

is een voorstelling vol contrasten, waarbij het voor de toeschouwer niet duidelijk is waar er 

naartoe wordt gegaan en of er ergens naartoe wordt gegaan. Het ene moment is het duidelijk 

dat er Joden en Arabieren op het podium staan, het andere moment zijn het gewoon vier 

mannen, het ene moment is er frustratie, het andere hoop. Ook al lijkt er in Quiet geen weg te 

worden gevonden om in te slaan, toch is er hoop, de hoop dat men altijd terug opnieuw kan 

beginnen.101 

 

Zaides kwam op het idee voor de voorstelling na opflakkeringen van het conflict in Gaza eind 

2008. Hijzelf was op dat moment in Londen waar hij overal posters zag met de boodschap 
                                                
100 Quiet 
101 Dekel, “Quiet.” 
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“Save Gaza, Save Gaza.”102 Hij kwam terug aan in Tel Aviv de dag nadat de operatie was 

geëindigd.103 Deze operatie die eind december 2008 gelanceerd werd, was de militaire 

operatie Gegoten Lood van Israël om Palestijnse raketaanvallen te stoppen. Er kwam een 

staakt-het-vuren op 18 januari 2009. Er vielen 1400 Palestijnse doden en 9 Israëlische.104 Bij 

Zaides zijn terugkomst in Tel Aviv leek het alsof er niets gebeurd was. Hierdoor aangedaan 

wou hij iets maken wat niet stil was, hij wou reageren en iets maken dat zou uitdrukken dat 

het niet allemaal stil en rustig was. In Israël sluiten veel mensen zichzelf af, ze zien rust, 

terwijl die er eigenlijk helemaal niet is. Volgens Zaides heeft dit te maken met overdaad en 

zijn de mensen verzadigd, het is een routine geworden.  

 De zee is een zeer aanwezig element in de voorstelling, de voorstelling is opgebouwd 

in golven, net zoals de soundscapet bestaat uit golven. Dit is een zeer bewuste keuze, de 

Gazastrook en Tel Aviv delen dezelfde kustlijn, ze zijn erdoor verbonden. De zee staat ook 

voor de plek waar mensen zitten en verwerken. Dit is wat in Quiet gebeurt telkens een of 

meerdere dansers alleen gaan zitten, verwerken ze wat juist is gebeurd en dit telkens opnieuw. 

De golven staan ook voor de situatie in Israël en Palestina waar maar geen einde aan komt, 

het komt, het gaat, het komt, het gaat, etc. “Kiezen om bewust te zijn van wat er gaande is, is 

vermoeiend. Je ogen niet sluiten, is pijnlijk. Het is vermoeiend en pijnlijk,” zegt Zaides.105 

 Het creatieproces van de voorstelling was van lange duur, grotendeels omdat de 

dansers elk van zeer verschillende achtergronden afkomstig zijn. Er was veel tijd nodig om 

elkaar te leren kennen, niet enkel op het vlak van beweging, maar ook op persoonlijk vlak. Er 

werd veel gesproken, in de studio gezeten, dingen uitgeprobeerd die niet bleken te werken, 

waarop er terug werd gepraat en gezeten. Er kwam veel frustratie bij kijken, er werd veel 

geweend en uit de studio gelopen. Het was moeilijk voor de performers om zichzelf te 

‘stropen’. Ze ‘stroopten’ mekaar om te communiceren.  Iemand die de repetities kwam 

bijwonen zei dat ze elk zware bagage hadden, hun geschiedenis, hun herinneringen, hoe ze 

waren opgegroeid, hun ervaringen. Volgens hem was het niet mogelijk te communiceren 

vanuit deze last, omdat ze zo veel vooroordelen hadden over de andere. De grote doorbraak in 

het werkproces kwam er na enkele zware dagen waarop Zaides zijn mededansers vroeg wat 

na al het proberen, niet werken, werken, gaan en terugkomen hun droom was. Het was een 

punt van uitputting in het proces, dus vroeg hij wat in deze realiteit hun droom was, wat ze 
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wensten. Hierop kwam het stuk samen, aangezien het eigenlijk over vier dromen gaat, elk met 

zijn eigen verlangens en hoe ze zichzelf zien omgaan met de realiteit. De ene wou 

wegvliegen, de ander een koning zijn, nog een ander een pauze hebben, het doorbreken, de 

energie veranderen en Zaides zelf wou een ruimte creëren waar het mogelijk was om te 

communiceren.  

 De ontvangst van het stuk was volgens Zaides overal zeer goed. Het stuk werd ook 

voor een Arabisch publiek gespeeld, dit was zeer belangrijk zodat het stuk niet alleen 

inhoudelijk, maar ook in de vertoningen een breder draagvlak kreeg. In Israël waren de 

mensen meer aangedaan door het stuk, omdat het heel rechtstreeks is. Het is geen 

representatie van iets, de dansers zijn gewoon zichzelf. In Europa waren de mensen meer 

onder de indruk door het feit dat de situatie zo ernstig is, de mensen daar identificeerden zich 

met de energie in het stuk.106 

 

In Quiet vinden we de spanning van contraction en release van Mills terug. De dansers die op 

zichzelf zijn en elk hun eigen wens uitdrukken, maar ook samen proberen zijn en de grenzen 

hiervan aftasten. De spanning tussen beide komt in de voorstelling tot uiting op verschillende 

manieren. Het is te zien in de dansers die naast mekaar en niet met mekaar dansen, in de 

duetten waar de dansers niet op dezelfde lijn lijken te zitten, in de solo’s en de momenten van 

rust. In Quiet wordt een gedeelde belichaamde ruimte gecreëerd waar de dansers van 

Arabische en Joodse afkomst samen kunnen zijn, waar ze gelijkwaardig zijn en waar toch 

plaats is voor hun onderlinge verscheidenheid. Dans slaagt erin te creëren wat buiten de 

context van een theater quasi onmogelijk is. dans overstijgt hier de politiek in woorden en 

creëert een wereld die autonoom is en andere mogelijkheden biedt. 

 

6.4 Casus II: Land-Research 

Land-Research107 ging in 2012 in première op het Tanztage Festival in Potsdam. Deze 

voorstelling verbindt de relatie tussen het geopolitieke landschap en het fysieke lichaam. Vijf 

performers van verschillende achtergronden voeren om de beurt een solo uit. De vijf 

performers zijn: Raida Adon, een Israëlische actrice, Asaf Aharonson, een Israëlische danser 

die zijn opleiding volgde in Berlijn, Sva Li Levy,  een Israëlische video- en performance 

kunstenaar, Yuli Kovbasnyan, een danseres uit Rusland die emigreerde naar Israël, en Ofir 
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107 Land-Research, Arkadi Zaides (Postdam: Tanztage Festival, 2012). 
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Yudilevitch, een Israëlische danser met een capoeira-achtergrond.108 Doorheen het dansen 

ondergaan de dansers elk een persoonlijk transformatieproces. Voor en na elke solo wordt een 

beeld getoond van de plaatselijke omgeving. De foto’s zijn getrokken door de Israëlische 

fotograaf Yuval Tebol en tonen het Israëlisch-Palestijnse landschap. De beelden onthullen de 

aanwezigheid van betonnen scheidingen in het landschap en zinspelen op gelijkaardige maar 

nog onaantastbare scheidingen tussen elk persoonlijk verhaal van de performers.109 

Yuval Tebol (1971- ) is geboren in Jaffa, Israël. Hij is een gevestigd fotograaf en werkt tevens 

als lector. Hij werkt telkens aan fotoprojecten op lange termijn en fotografeert uitsluitend 

analoog in zwart-wit. Het laatste decennium werkt hij aan zijn project Land Research, een 

visueel onderzoek van het landschap van Israël en de Westelijke Jordaanoever.110 Het zijn 

foto’s uit dit project die in de voorstelling Land-Research worden gebruikt. Tebol is 

geëngageerd in twee projecten waar er wordt samengewerkt tussen Joden en Arabieren, een 

sociaal-fotografisch project voor Arabisch en Joods Israëlische jongeren en professionele 

fotografische workshops voor Israëlische en Palestijnse fotografen.111 Tebol is dus net zoals 

Zaides op zijn manier bezig met het conflict en levert op zijn manier een bijdrage. 

Het creëren van Land-Research begon met het interviewen van de performers, dit 

werd gedaan door cultureel onderzoekster Ana Cederbaum. De interviews bevatten een reeks 

vragen die de congruentie en conflicten onderzochten tussen de persoonlijke en nationale 

verhalen van elke performer. Dezelfde vragen werden later overgebracht naar de studio en 

dienden als startpunt van waaruit elke solo werd gecreëerd.112 

 

Een micro met een loopstation, een dansvloer en een scherm aan de achterwand, dit is het 

decor van Land-Research. Op het scherm is een foto te zien, een constructie betonblokken die 

samen een muur of grens vormen. De horizon van deze constructie wordt op het scherm 

stukje per stukje gemarkeerd met een gele lijn. Om de lijn precies aan te brengen wordt vaak 

in- en uitgezoomd en gescrold in het beeld. Wanneer de lijn is aangebracht wordt de 

achtergrond boven de lijn weggewist en ingeruild voor een zwarte achtergrond. Hierna wordt 

het scherm helemaal zwart en verschijnt de aankondiging van de voorstelling, net zoals de 
                                                
108 Ayelet Dekel, “Land Research – Arkadi Zaides,” laatst geraadpleegd op 15 juli 2017, 
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109  “Land-Research,” laatst geraadpleegd op 23 juli 2017, http://arkadizaides.com/land-
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titel van een film verschijnt – Land Research, in het Engels, Arabisch en Hebreeuws. Nu 

begint de voorstelling echt. 

 
Afb 5: Land-Research, bron: http://dansmagazine.nl/reviews/land-research-aangrijpend-

dansspektakel-van-arkadi-zaides 
 

Wat volgt zijn vijf solo’s, de dansers wisselen mekaar af, maar interageren niet met elkaar. Bij 

de wissels tussen de solo’s komen er telkens een of meerdere beelden op het scherm. Elke 

solo heeft zo zijn eigen landschap (Afb 5). De solo’s zijn persoonlijk en verschillend, maar 

toch vertonen ze ook gelijkenissen. Zo is er veel grondwerk, wat in een voorstelling over het 

landschap en het lichaam niet zo vreemd is, en zijn er vaak repetitieve bewegingen. Er zitten 

zowel verstilde als energetische momenten in het werk, soms zit er in de bewegingen een 

vorm van agressie of het juist ontwijken ervan.  

 De eerste danseres maakt veel gebruik van de vloer, haar bewegingen zijn zoekend en 

onrustig. Het geluid dat ze produceert door te dansen en het gebruik van de vloer lijkt 

versterkt, dit is de voornaamste soundtrack van haar solo. Dan komt de volgende danser op, 

waarna de danseres zich aan de kant van het podium plaatst eens zijn solo goed begonnen is. 

De danser neemt aan het begin van zijn solo zijn ademhaling op met een loopstation en 

creëert zo verschillende lagen die samen zijn soundtrack vormen. Hij loopt, glijdt over de 

grond en staat recht, dit keer op keer. Hij danst en neemt hierna zijn nu versnelde adem 

opnieuw op. Hij begint terug te dansen, om hierop zijn weer snellere ademhaling op te nemen. 

Hij ademt harder in de micro en vervormt enkele stukken. Plots stopt hij de soundtrack zodat 

alleen zijn natuurlijke ademhaling nog te horen is door de micro, waarvan hij zich langzaam 

verwijdert samen met zijn hoorbare ademhaling. De volgende danseres komt op, waarop de 

danser verdwijnt. Deze danseres zingt een kinderliedje tijdens het dansen, heel repetitief net 
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zoals haar bewegingen die ook iets kinderlijk hebben. Dan volgt er een eerder dreigende 

soundtrack waardoor haar dans iets grimmigs krijgt, ze eindigt haar solo met het opsteken van 

haar losgekomen haar, zodat ze hetzelfde kapsel heeft als toen ze begon. De volgende danser 

komt al pratend op. Hij begint duidelijker te spreken en blijft spreken tijdens het dansen. 

Wanneer de soundtrack erbij komt wordt hij moeilijker te verstaan.113 Het podium wordt 

donkerder en er klinkt een soundtrack, bij het lichter worden komt de laatste danser op. Deze 

praat ook, maar in zijn arm en begeleid door een soundtrack, en is dus niet te verstaan. Ook de 

soundtrack bevat een onverstaanbare tekst. Hierop wordt het donkerder, ook het scherm wordt 

donker en de voorstelling komt tot haar einde. Bij het groeten staan de vijf dansers voor de 

eerste en enige keer allemaal samen op het podium.  

 Land-Research toont vijf verschillende mensen met elk hun eigen achtergrond, hun 

eigen verhaal en hun eigen bewegingstaal. In de voorstelling worden hun verschillen, maar 

ook hun gelijkenissen duidelijk. Ze zijn allemaal anders, maar toch ook een beetje 

hetzelfde.114 Hier vinden we tevens het idee van Mills terug waarbij dans kan aantonen dat we 

allemaal gelijkwaardig zijn met onze eigen verschillen en gelijkenissen. 

 

6.5 Casus III: Archive 
“Good evening. Thank you for coming. My name is Arkadi Zaides. I am a 

choreographer. I am Israeli. For the last fifteen years, I have been living in Tel Aviv. 

The West Bank is twenty kilometres away from Tel Aviv. The materials you are about 

to watch were filmed in the West Bank. All the people you will see in these clips are 

Israeli, like myself. The clips were selected from a video archive of an organization 

called B’Tselem.”115 

Zo begint Archive116, de voorstelling van Zaides die in première ging in 2014 op het Festival 

van Avignon. Arkadi Zaides maakt in deze voorstelling gebruik van beeldmateriaal dat 

gefilmd werd door B’Tselem. 117  B’Tselem is het Israëlische Informatiecentrum voor 

Mensenrechten in de Bezette Gebieden opgericht in 1989. Het tracht de Israëlische bevolking 

en de beleidsmakers te informeren en te onderwijzen over mensenrechtenschendingen in de 
                                                
113 De weergave van de voorstelling zoals hier gegeven, is gemaakt op basis van een video-
opname. Het is mogelijk dat het geluid en de verstaanbaar anders werden ervaren vanuit de 
zaal. 
114 Land-Research 
115 Archive, Arkadi Zaides (Avignon: Festival d’Avignon, 2014).  
116 Archive 
117 “Archive,” laatst geraadpleegd op 23 juli 2017, http://arkadizaides.com/archive. 
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Bezette Gebieden. Ook proberen ze de ontkenning ervan die heerst bij de Israëli te bestrijden 

en te helpen een mensenrechtencultuur in Israël te creëren.118 Het Camera Project, waar het 

beeldmateriaal uit de voorstelling vandaan komt, bestaat sinds 2007. De organisatie deelt 

hiervoor camera’s uit en geeft opleiding aan Palestijnen die in de Westelijke Jordaanoever 

leven waar de spanningen vaak hoog oplopen en er regelmatig confrontaties zijn tussen 

Palestijnen en Israëli. De door vrijwilligers gefilmde beelden bieden documentatie van 

schendingen van mensenrechten en tonen aan de Israëlische en internationale bevolking hoe 

het leven in een bezet gebied er in de realiteit aan toe gaat.119  

De beelden functioneren als getuigenissen en worden vaak gebruikt om een vorm van verzet 

te bieden. Zaides kwam er via sociale media mee in aanraking. De video’s zijn zowel het 

startpunt als het materiaal voor de voorstelling.120 De Palestijnen blijven achter de camera en 

zijn dus nooit te zien, toch zijn ze aanwezig door hun bewegingen, stemmen en standpunten, 

wat bepalend is voor het perspectief van de toeschouwer.121 

 

6.5.1 Zaides’ visie 

Archive behoort tot de stukken waarin Zaides werkt rond de vraag: “how can the body 

become a medium through which one can grasp and question the political situation in 

Israel?”122 In dit stuk ligt de focus op geweld en het lichaam. Zaides onderzoekt op het 

podium de lichamen van de gefilmde Israëli en legt de focus op hun fysieke reacties op 

verschillende situaties.123  

Zaides danst in de voorstelling in een black box, de achterste wand bevat 2 schermen, 

aan de linkerkant een zwart met contextinformatie van het getoonde filmfragment en aan de 

rechterkant een wit groter scherm waarop de filmfragmenten worden getoond. Zaides danst 

dus tussen het publiek en de beelden in. In het begin van de voorstelling is hij vooral 

medetoeschouwer van de beelden, deze positie verandert naarmate hij begint te interageren 

met de beelden. Hij kijkt naar de beelden, zet ze op pauze en herhaalt ze. Hij kiest houdingen 

                                                
118  “About B’Tselem,” laatst geraadpleegd op 15 juli 2017, 
http://www.btselem.org/about_btselem. 
119  “Video B’Tselem,” laatst geraadpleegd op 15 juli 2017, 
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120 Arkadi Zaides, “Archive,” interview door Renan Benyamina, laatst geraadpleegd op 22 
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en bewegingen van gefilmde Israëli uit en neemt ze over (Afb 6). Hij bekijkt de beelden 

opnieuw, herhaalt de houdingen, bestudeert ze en oefent ze in. Hij voert ze uit in 

verschillende richtingen, zo transformeert hij de 2-dimensionale bewegingen en houdingen op 

het scherm in 3-dimensionale bewegingen. Het imiteren van houdingen en bewegingen lijkt 

een vast systeem te zijn, maar regelmatig verandert er iets of wordt er licht afgeweken van 

wat een systeem leek te zijn. De bewegingen worden soms iets later uitgevoerd dan in de 

fragmenten, dan weer gelijktijdig en af en toe zelfs te vroeg, alsof het een voorspelling is van 

wat zal komen. 

 
Afb 6: Archive, bron: http://nathaliesternalski.over-blog.com/tag/danse/3 

 
Zaides neemt verschillende standpunten in tijdens de voorstelling. Soms behoort hij tot het 

publiek, soms tot wie gefilmd wordt, dan weer tot diegenen achter de camera en daarnaast is 

hij soms gewoon zichzelf, te midden van dit alles. Door het aannemen van al deze posities 

doorheen de voorstelling bekijkt hij wat zijn lichaam kan toevoegen aan de perceptie van deze 

lichamen. Hij tracht een tussenpersoon te zijn, soms functionerend als filter, soms als 

obstakel. Zijn lichaam verandert de manier waarop de beelden gezien worden, het legt de 

focus op bepaalde elementen en biedt een ander perspectief. 124 Door de lichaamstaal van een 

persoon over te nemen, wordt de toeschouwer ook in de beelden geleid naar die persoon, die 
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anders deel uitmaakt van de groep. Die persoon wordt eruit gelicht, belichaamd, waardoor die 

persoon en zijn lichaamstaal letterlijk en figuurlijk dichterbij komt. 

Door de bewegingen eigen te maken en ze uit hun context te trekken, verandert de 

perceptie van de bewegingen, wat het doel was van Zaides met deze voorstellingen.125 De 

bewegingen die eerst ingestudeerd en herhaald worden met de videofragmenten op de 

achtergrond, worden ook uitgevoerd zonder beeld en klank, met enkel de black box van het 

theater als omkadering. Dan rest enkel de pure beweging en de herinnering aan het 

bijbehorende beeld. Op dat moment worden de bewegingen, die daarvoor enkel fysieke 

reacties waren, dans en choreografie. Ook wordt duidelijk dat bewegingen die daarvoor aan 

geweld werden gelinkt niet zo verschillend zijn van bewegingen die we in hedendaagse dans 

regelmatig te zien krijgen.  

In de filmfragmenten wordt er Arabisch en Hebreeuws gesproken, de fragmenten zijn  

niet ondertiteld, alhoewel Archive in verschillende landen is gespeeld waar deze talen niet 

gesproken worden. Dit was een bewuste keuze van Zaides. Hij was bang dat de vertaling de 

visie van de mensen zou afplatten en standaardiseren. Iedereen heeft een andere perceptie, 

leest een situatie op een andere manier. De leden van het publiek reageren elk op hun eigen 

manier op de beelden die ze te zien krijgen, gebaseerd op hun eigen achtergrond, hun eigen 

referenties en hun eigen positie. Zaides wou niet dat dit zou verloren gaan. Volgens hem is het 

interessantste niet wat een kind roept, maar de intensiteit ervan, het geweld in zijn stem en de 

spanning en agressiviteit op dat moment. Het boeit hem dat er verschillende reacties kunnen 

komen van mensen die Hebreeuws praten en de Israëlische kolonisten verstaan, diegenen die 

Arabisch spreken en de Palestijnen verstaan en diegenen die geen van beide verstaan en dus 

buitenstaanders zijn. Iedereen heeft een andere relatie met de beelden. Zaides hoopt dat deze 

verschillende visies een mogelijkheid zullen zijn om te praten over wat men voelt bij het 

bekijken van het beeldmateriaal, maar ook een kans zullen bieden om zich af te vragen wie de 

persoon is naast wie ze zitten.  

Zaides bevraagt ook zijn eigen positie in het conflict, als burger en als artiest. Hij 

tracht te reflecteren over de maatschappij waartoe hij behoort126 en zo ook over de positie die 

hij erin inneemt. Het beeldmateriaal is sterk plaatsgebonden, maar toch denkt Zaides dat 

geweld zich op een gelijkaardige manier manifesteert in andere conflicten. Een dreiging voor 

een land heeft altijd een impact op het volk en in het bijzonder op het menselijke lichaam, 

volgens hem. Hij wil de kwestie van geweld op een meer universele manier benadrukken, 
                                                
125 Interview Arkadi Zaides Archive. 
126 Of behoorde aangezien hij momenteel in Frankrijk verblijft. 
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voorbij het Palestijns-Israëlische conflict. 127  Hij wil bredere, meer universele vragen 

oproepen, zoals wat het potentieel is van geweld ingebed in een lichaam en welke prijs een 

gemeenschap betaalt voor het heersen over een andere.128  

Naast het geluid van de videofragmenten, maakt Zaides ook geluid met zijn eigen 

stem, waarbij hij op een bepaald moment gebruik maakt van een loopstation om verschillende 

lagen boven mekaar te kunnen afspelen. Het gebruiken van zijn eigen stem was belangrijk 

voor Zaides, hij wou het geweld van de stemmen kunnen voelen in zijn eigen lichaam om het 

dan te kunnen reproduceren. Zaides probeert een levend archief te worden en zowel het 

lichamelijke als het auditieve te registreren. Hij neemt zijn eigen stem op en speelt het in loop. 

Door live met dat geluid te spelen, kan hij een mix van stemmen en echo’s creëren en ze 

toevoegen aan de verzameling bewegingen in zijn lichaam. Zijn doel is door concrete 

elementen te gebruiken een abstracte vorm, een taal, te creëren die bestaat uit een massa.129 

Zaides identificeert zich met het beeldmateriaal, gaat ermee om en belichaamt het geleidelijk 

aan. De mimetische choreografische praktijk doet vragen rijzen over participatie en 

verantwoordelijkheid wanneer Zaides zijn lichaam transformeert in een levend archief.130 

Dans functioneert hier als een kritisch medium dat bevraagt, een kenmerk van de verbinding 

tussen politiek en dans. 

 

6.5.2 Het letterlijke en het symbolische 

Archive kan beschouwd worden als een documentaire dansvoorstelling, alleen al door het 

gebruik van de documentaire videofragmenten van B’Tselem. Documentary dance bestaat al 

even, maar Frédéric Pouillaude ziet er de laatste jaren een verschuiving in.  

“… the documentary potential of dance is nowadays applied to extra-choreographic 

realities, and that this opening toward the “outside” can also be read as a desire to 

escape from the self-indulgent dimensions of the “reflexive turn” and to engage dance 

in a more direct and frontal relationship to the real and the political.”131 

                                                
127 Interview Arkadi Zaides Archive. 
128 “Archive.” 
129 Interview Arkadi Zaides Archive. 
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131 Frédéric Pouillaude, “Dance as documentary: Conflictual Images in the Choreographic 
Mirror (On Archive by Arkadi Zaides),” 3, laatst geraadpleegd op 23 juli 2017, 
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Archive is een van de meest radicale en provocatieve pogingen van documentary dance 

volgens Pouillaude.132De voorstelling begint met Zaides die het publiek bedankt voor hun 

aanwezigheid en een korte inleiding geeft. Hij begint de voorstelling als zichzelf, gekleed in 

alledaagse kledij en blijft dit doorheen de gehele voorstelling. Er wordt geen rol gespeeld, 

geen karakter aangenomen, zijn eigen sociale identiteit blijft behouden. We kijken naar een 

danser en choreograaf die de getoonde beelden analyseert door ze zelf te belichamen.133 Er is 

geen sprake van fictie, noch in de beelden, noch bij de danser. Dit draagt bij aan het 

documentaire karakter van de voorstelling.  

Elk beeldfragment wordt begeleid door enige contextinformatie voorzien door 

B’Tselem: archiefnummer, naam van diegene die filmde, datum, plaats en, indien mogelijk, 

een korte beschrijving van de scène. De eerste videofragmenten zijn vaag en onherkenbaar, 

hierna volgt een beeld waarin in- en uitgezoomd wordt, het is het eerste scherpe beeld. Er 

wordt van verwarring en chaos overgegaan naar scherpe en leesbare beelden. Zo wordt 

duidelijk gemaakt dat klare beelden geen evidentie zijn, maar afhangen van praktische eisen 

zoals persoonlijke veiligheid en kalmte, wat niet vanzelfsprekend is.134 De tekst op het linker 

scherm draagt alweer bij aan het documentaire karakter en aan het archief dat in de 

voorstelling gecreëerd wordt, de voorstelling heet dan ook niet voor niks Archive. De tekst en 

de beelden maakten reeds deel uit van het archief van B’Tselem, Zaides creëert echter met 

zijn lichaam nog een archief. Een archief van de gewelddadige bewegingen en uitroepen, een 

belichaamd archief. Hij voegt zo aan de krachtige beelden een extra laag toe. Hij functioneert 

als een bemiddelaar om de bewegingen uit de beelden over te brengen naar het publiek, hij 

brengt ze letter en figuurlijk dichterbij. Hij haalt ze echter ook deels uit hun context, waardoor 

de bewegingen een bredere betekenis kunnen krijgen. Er kan op een andere manier naar 

gekeken worden.  

Bij het tonen van de eerste fragmenten blijft Zaides afzijdig aan de rand van het 

podium, hierna neemt hij een prominentere plaats in voor het scherm. Eerst als toeschouwer, 

kijkend naar de beelden, dan zappend waarbij hij beelden opnieuw afspeelt en pauzeert, 

waarbij hij stilaan houdingen begint te imiteren. Het pauzeren van de beelden geeft hem de 

kans om de houding te bestuderen en zelf over te nemen. Hij test de houdingen uit in 

verschillende richtingen en hoeken. De toeschouwer krijgt de houding hierdoor uit meerdere 

standpunten te zien, meer dan in de videofragmenten, waar er enkel het camerastandpunt is. 
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Zaides legt door het belichamen de focus op bepaalde elementen uit de video’s en helpt als 

bemiddelaar de toeschouwer ernaar te kijken. Naast een bemiddelaar is Zaides, als 

choreograaf, ook gebruiker van de beelden. De bewegingen en houdingen die hij selecteert en 

verzamelt, worden een soort choreografisch vocabularium. Het selecteren van de bewegingen 

en het brengen ervan in een andere context zorgt ervoor dat ze (deels) kunnen loskomen van 

hun bron, dit is de kracht van choreografie.135 

Wanneer Zaides de bewegingen heeft ‘ingeoefend’, voert hij ze uit zonder beeld en 

klank, met enkel de black box als omkadering. Hier worden de bewegingen choreografisch 

materiaal. De bewegingen worden niet getoond volgens de volgorde van aanleren, niet alle 

bewegingen of houdingen worden gebruikt en ook zijn er bewegingen die nog niet 

voorkwamen in de video. Het komt niet echt tot een choreografie, maar eerder tot een aanzet, 

een voorproef van wat het zou kunnen zijn.136 

Tot hiertoe bleef de ‘letterlijkheid’ van de performance zeer aanwezig, het letterlijke 

van het performende lichaam dat enkel zichzelf verpersoonlijkt, net zoals de beelden die niets 

anders voorstellen dan de gebeurtenissen waardoor ze gemaakt werden. In het laatste deel van 

de voorstelling komt hier verandering in. Geluid en stemmen gaan nu een belangrijke rol 

spelen, Zaides zet nu ook zijn stem in bij het imiteren. De geïmiteerde uitroepen, bevelen en 

beledigingen worden door Zaides met het gebruik van een loopstation in verschillende lagen 

op elkaar gemonteerd. Zo ontstaat een opzwepende soundtrack met een politieke connotatie. 

De soundtrack zorgt voor het ontstaan van een soort trance, Zaides’ lichaam lijkt nu 

autonoom te bewegen, los van de context van de beelden. Echt vrij lijkt hij echter niet te zijn, 

wel bevrijd van de imitatie, maar vol van belichaamde bewegingen en stemmen. Het is alsof 

de staat van trance het resultaat van de opstapelingen van al deze bewegingen en stemmen is. 

Pouillaude leest dit als het effect van de kolonisatie op het collectieve Israëlische lichaam. 

Doordat het symbolische in de voorstelling zo lang wordt opgehouden door het letterlijke, is 

de uitbarsting ervan zo krachtig en hevig.  

De voorstelling eindigt met twee videofragmenten. Het eerste waarin kinderen van 

Israëlische kolonisten proberen de camera te verblinden met spiegels. Wat door Pouillaude 

gezien wordt als een verwijzing naar het Camera Project en Archive zelf, aangezien ze beiden 

de Israëlische maatschappij een spiegel voorhouden. Het twee fragment toont een soldaat die 

van plan is een steen te gooien naar de persoon achter de camera. Een beeld waaruit de 

dominantie van de bezetter duidelijk wordt en hoe de bezetter zich verlaagt in het opnemen 
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van zijn positie. De symbolische kracht van deze beelden komt volgens Pouillaude voort uit 

het feit dat ze verwijzen naar echte gebeurtenissen. Het verwijzen naar de feitelijke context 

van de beelden zorgt ervoor dat hun symbolische waarde kan getoond worden. Hun functie 

als symbolen komt voort uit hun feitelijkheid.137 

 

6.5.3 Het effect 

Door de scheiding, onder andere door de muur en de bewegingsvoorwaarden (voor de 

Palestijnen), is er bij delen van de Israëlische maatschappij de tendens om de 

mensenrechtenschendingen in de Bezette Gebieden kleiner te maken of te negeren. Zaides 

daagt deze positie uit door het Israëlische geweld in de video’s van B’Tselem te belichamen 

en te tonen aan zijn publiek. Door zijn lichaam te aanschouwen in de voorstelling, voelen de 

Israëli de lichamelijke impact van zo’n daden en wordt hen gevraagd de lichamelijke 

weerklank te beschouwen van dit aanhoudende geweld zo nabij.138 Al kan men zich afvragen 

hoeveel Israëli naar Archive zijn gaan kijken voor wie deze problematiek miniem of 

onbestaand was. De kans lijkt groot dat Zaides zijn publiek bewust is van de schending van de 

mensenrechten in de Bezette Gebieden. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de voorstelling 

daarom geen effect heeft of niks teweeg kan brengen. Of hij echter mensen die dit geweld 

negeren de ogen kan openen, is een andere vraag.  

De relatie tussen de gefilmde en de filmende, de Israëliër en de Palestijn, in de 

videofragmenten kan antagonistisch genoemd worden. Deze antagonistische relatie is zowel 

politiek, fysiek en cinematografisch.139 

“All the videos screened during Zaides’s performance give us access to an implicit 

typology of filmic antagonism. Whether it be through the instability of the moving 

camera, the distance of a clandestine shot, or the frontal nature of a direct 

confrontation, on each occasion a spatial, formal and political variant of the 

antagonism between filmer and filmed is underlined.”140 

Het geweld dat getoond wordt in de videobeelden is niet het meest gewelddadige, we zijn 

tegenwoordig vormen van geweld gewoon, in de media en de recente geschiedenis, die veel 

zwaarder zijn. Het gaat hier meer over het omverwerpen van de iconografie van het conflict: 
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tonen dat Israëli ook stenen gooien, ook maskers opzetten en dus codes en gebaren 

overnemen van de Intifada. De beelden, die enkel Israëli bevatten, draaien de iconische 

stereotypen ondersteboven. De kracht van Archive is deels dat juist deze beelden getoond 

worden.141 

Zaides is niet de eerste artiest die gebruik maakt van beeldmateriaal van B’Tselem, 

maar wel de eerste choreograaf die ze gebruikt in een dansvoorstelling, ze toont aan publiek 

en die een volledig stuk opbouwt uit het belichamen van de lichaamstaal erin. Deze keuze 

maken als Israëlische choreograaf die werkt en leeft in Israël, is op zich al een politieke daad. 

Dat Archive een politieke context met zich meedraagt is ook te merken aan het verloop van de 

vertoningen. De voorstelling tourde doorheen Europa en de Vereinigde Staten, maar werd 

amper in Israël gespeeld.142 De voorstelling is dan ook extra politiek geladen wanneer die 

getoond wordt op Israëlische bodem. Het Israëlische Ministerie van Cultuur en Sport verzocht 

Zaides dan ook hun logo te verwijderen van de lijst met sponsoren, aangezien dit volgens hen 

niet zou moeten staan naast dat van B’Tselem die het beleid van Israël in de West Bank 

aanklaagt.143 Op een lezing in Jeruzalem waar Zaides die avond zou spreken over Archive en 

enkele fragmenten zou tonen, kwam heel wat protest van leden van de rechtse vleugel van 

Israël. Ze demonstreerden aan het gebouw waar de lezing werd gehouden, ze riepen allerlei 

beledigingen en saboteerden de elektriciteit. De politie hield de demonstranten gedurende de 

hele lezing nauwlettend in het oog. Ze zagen erop toe dat de mensen die de lezing volgden 

veilig konden vertrekken, escorteerden Zaides en een andere spreker naar hun auto’s en 

zorgden ervoor dat ook de organisatie van de lezing veilig naar huis konden.144 Zelfs in 

Frankrijk, waar de voorstelling op verschillende plaatsen heeft gespeeld, hing er veel 

spanning in de lucht bij de vertoningen in Parijs.145 

Het is nochtans niet de eerste voorstelling waarin Zaides het Palestijns-Israëlische 

conflict aanraakt. Quiet en Land Research, hierboven besproken, verhouden zich elk op hun 

manier ook tot het conflict. In Land Research wordt de kolonisatie aangeklaagd, weliswaar 

impliciet en symbolisch en metaforisch verpakt. Ook in Quiet wordt de kolonisatie 

aangeklaagd, maar hier wordt de hoop op een vredig samenleven belicht door het te 
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 56 

performen en te beoefenen in de voorstelling. De bemiddeling en hoop die in deze 

voorstellingen zit, zijn niet meer terug te vinden in Archive. Hier blijven enkel de 

gewelddadige bewegingen in de beelden over en het dansende lichaam dat ze opvangt en 

reproduceert. 146 Archive is rauwer dan Quiet en Land Research, waar de laatste twee 

verbloemden, windt Zaides er in Archive geen doekjes rond. 

 

6.5.4 De perspectieven 

Archive biedt meerdere perspectieven, de discrepantie in de perceptie van de live bewegingen 

en de gedocumenteerde beelden op het scherm benadrukt dit. Het Palestijnse standpunt dat de 

gebeurtenissen in de video’s vastlegt, Zaides zijn live imitatie van de getoonde daders en het 

gezichtspunt van het publiek dat het getoonde beeldmateriaal verweeft met Zaides zijn live 

interventies in de fragmenten. De configuratie van deze verschillende perspectieven is 

gelijkaardig aan de soort choreografische ordening en bewegingsbeperkingen opgelegd door 

de Israëlische machten aan de Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever. Zaides kan vrij 

bewegen op het podium, terwijl het publiek, net als de Palestijnen, beperkt is tot hun stoel.147 

Het publiek kijkt ook uit deze positie, als Palestijnse burgers, naar de beelden.  

Het verdubbelen van bewegingen, die op het beeldscherm en hun live imitatie, beeldt 

het archief af als dynamisch ,voortdurend onderworpen aan vertaling en dus aan transformatie 

door interpretatie. Binnen dit schema is Zaides een agent voor verandering. Hij imiteert en 

bezielt de videofragmenten, hij brengt het naar het gebied van lichamelijke kennis. De twee 

vormen van presence in Archive, de videofragmenten en de live belichaming, brengen een 

diepgaande spanning over tussen controlerende structuren en manieren om hiertegen 

weerstand te bieden. Archive transformeert deze specifieke choreografie van geweld in een set 

van bewegingen die zich verspreiden voorbij de politieke condities waarin ze voorkwamen.148 

Volgens Abeliovich maakt het politieke kader van de performance duidelijk dat de 

choreografie van Zaides werkt als een apparatus of capture. Ze steunt hiervoor op André 

Lepecki:  

“André Lepecki explains that choreography as an apparatus of capture “foregrounds 

perception as always tied to modes of power that distribute and assign to things 

visibility or invisibility, significance or insignificance” (Lepecki 2007:120). Lepecki 
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refers to the way choreography, as a set of predetermined steps and gestures, reflects 

political systems that pursue movement control. However, there are ways to oppose 

the implementation of control-based movement systems. Lepecki proposes that 

“danced techniques of freedom suggest choreography as technology for inventing 

movements of freedom” (Lepecki 2013:22). Thus, experimenting with given structures 

of programmed movement, and reconstructing them into multiple gestures enact forms 

of resistance to political affirmation.”149 

Abeliovich legt de focus hierbij vooral op de momenten waar Zaides afwijkt van de ‘tekst’ 

van de videobeelden: 

“While Zaides’s dance practice manifests structures of movement that take form in 

Israel’s occupation in the West Bank, he also intervenes into this system of power by 

diverging from the score that the video archive imposes, and thus represents a 

different mode of participation in the political order of the occupation.”150 

Pouillaude vindt het kijken naar deze ‘momenten van vrijheid’ minder relevant en niet 

bruikbaar als sleutel om het werk te lezen, aangezien ze voor hem een te klein deel van de 

voorstelling bevatten. Het lijkt hem beter om aan te nemen dat Archive op zichzelf een 

opvoering is van een apparatus of capture, “allowing us to see the double movement of 

capturing the real and being captured by it.” Zaides beslist juist om niet van dit apparatus of 

force weg te gaan en het te laten evolueren naar zijn meest gewelddadige en onacceptabele 

gevolgen. In dit gebaar schuilt voor Pouillaude duidelijk iets somber en wanhopig, wellicht 

gelijkaardig aan de hopeloosheid van de politieke situatie in het gebied.151 Hij besluit zijn 

bespreking van Archive als volgt:  

“However, Zaides’s desperate factualism is also, and eminently, a political act. 

Archive only performs kinesthetic facts, gestures that were also real events, and, by 

the cruelty of its apparatus, forbids us to look away.”152 

Door het belichamen en manipuleren van lichaamsbewegingen en –houdingen van de daders 

in de beelden, wordt imitatie politiek. Vragen met betrekking tot de authenticiteit, 

betrouwbaarheid of deugdelijkheid van de beelden van B’Tselems archief worden in de 

voorstelling niet gesteld. Wel neemt Zaides een duidelijk standpunt in over de 
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mensenrechtenschendingen die getoond worden door zichzelf te positioneren als de agressor 

en zo vragen op te roepen over kwesties als verantwoording en verantwoordelijkheid.153 

Zaides transformeert het video-archief van eenzijdig documentair naar een live dialoog 

met meerdere perspectieven die de mogelijkheid in zich dragen om solidariteit op te roepen 

betreffende het langdurige conflict. Hij transformeert de her-opgevoerde lichamelijke 

bewegingen om zijn eigen politieke bewegingen te creëren als reactie op het geweld in de 

video’s. Archieven zijn niet louter opnames; ze kunnen gebruikt worden om categorieën van 

slachtoffer en dader te ontmantelen en tasten de lichamen van alle deelnemende subjecten 

aan, willend of niet. Eens Zaides het lichamelijke vocabularium van geweld heeft verwerkt en 

hij zijn lichaam transformeert in een archief, kan hij ook niet meer enkelvoudig blijven in zijn 

perspectief. Net zoals het archief belichaamt hij verschillende perspectieven die de sociale 

complexiteit blootleggen van de gebeurtenissen die hij opvoert.154 

 

6.6 Conclusie  

In dit hoofdstuk werd er inzicht gegeven in het conflict Israël-Palestina en werd de Israëlische 

dansscène kort geschetst. Vervolgens werd een overzicht gegeven van Zaides zijn loopbaan 

en repertoire, wat inzicht heeft gegeven in wie hij is als choreograaf. Deze informatie is 

bruikbaar om de drie casussen te kaderen. De casussen werden telkens ingeleid, waarop de 

weergave van de voorstelling volgde. Bij Land-Research was dit het voornaamste, bij Quiet 

werd er informatie gegeven over het creatieproces en de receptie van het stuk. Archive  werd 

het uitgebreidst besproken. De drie voorstelling handelen over het conflict, maar elk op een 

andere manier. Quiet bevat hoop en geeft een idee dat samenleven mogelijk is. Land-

Research toont eerder een naast elkaar leven en brengt vijf persoonlijke verhalen, waar wel 

een algemene deler in zit. Archive is de meest rauwe en pure van de drie. Het toont geweld en 

wat dat met een lichaam doet. De drie voorstellingen zijn kritisch en bevragen de politieke 

situatie in Israël en bijgevolg die in Palestina. Ze raken de kwestie van onderdrukking en 

kolonisatie aan. Ze zijn niet alleen inhoudelijk politiek, maar ook in de bewegingstaal. Zaides 

laat Arabieren en Joden samen dansen, hij laat lichamen in gesprek gaan met hun land en hun 

afkomst en zet zijn eigen lichaam in om de agressie van zijn eigen volk te belichamen en deze 

te uiten naar de toeschouwer die zich in Palestijns standpunt bevindt. Dans is een krachtig 

medium, want Zaides slaagt ermee dingen te doen, die men anders niet mogelijk acht. 
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7. Hoofdstuk 5: Contextuele aspecten 

7.1 Natie en de verbeelding ervan 

De voorstellingen van Arkadi Zaides die besproken worden in deze masterproef zijn niet 

alleen gecreëerd in Israël, maar handelen ook over Israël. De natie speelt hier dus een 

belangrijke rol, als onderwerp en als context. Wanneer het over Israël en de natie gaat, mag 

het Jodendom niet onvermeld blijven, aangezien Israël de staat van het joodse volk is.155 

Joden leven over de hele wereld verspreid en vormen overal een minderheid, behalve 

in Israël, de staat van het joodse volk. Onderling zijn er veel verschillen qua godsdienstige 

overtuigingen, leefwijzen en uiterlijk. Toch voelen diegenen die zich jood noemen zich 

behorend tot een volk met een gemeenschappelijke achtergrond en geschiedenis. Het 

Jodendom wordt gekenmerkt door een onverbrekelijke samenhang tussen volk, geloof en 

cultuur. Het gewicht dat aan deze kenmerken wordt gegeven verschilt individueel.156 

 Het antwoord op de vraag wie jood is, is niet eenvoudig. In de halacha, de 

voorschriften van de Thora, staat dat wie uit een joodse moeder is geboren en wie volgens de 

halachische voorschriften formeel tot het Jodendom is toegetreden jood is. De verschillende 

strekkingen interpreteren dit voorschrift anders en hechten hier niet evenveel belang aan. 

Aangezien het recht op Israëlisch staatsburgerschap beschikbaar is voor alle joden, heeft de 

bepaling wie jood is ook staatsrechtelijke gevolgen. Hoewel het geen eenvoudige kwestie is, 

staat voor de meeste joden het feit of ze jood zijn niet ter discussie. Welke betekenis jood zijn 

heeft en welke vorm men aan zijn joodse identiteit wil geven, is echter een individuele 

kwestie. Godsdienst is een element van een reeks elementen die deel kunnen uitmaken van de 

joodse identiteit, waaronder onder andere de gewoonten en codes van het familieverband, een 

gevoel van continuïteit met de joodse geschiedenis en cultuur, etc. Hoe de verhouding tussen 

deze elementen is en de mate waarin men zich betrokken voelt bij de niet-joodse omgeving 

verschilt van individu tot individu. Er moet wel een mengeling van factoren die kunnen 

behoren tot de joodse identiteit aanwezig zijn om van de joodse identiteit te kunnen 

spreken.157 

 

Theater is betrokken bij het bouwen van de natie door het gebied van de verbeelding en biedt 

een plek waar de natie onder een microscoop kan worden geplaatst. Volgens Nadine 
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Holdsworth zet theater zijn inhoud, formele eigenschappen en esthetische plezier vaak in om 

een creatieve dialoog te ontwikkelen met spanningen in de nationale structuur. 158  De 

kenmerken die Holdsworth toeschrijft aan theater kunnen ook opgaan voor dans. 

 Op het meest eenvoudige niveau houdt natie een territoriale gemeenschap in 

afgesloten door grenzen. Er zijn echter weinig gebieden die dezelfde grenzen hebben 

behouden door de jaren heen en landen als Israël en Palestina strijden nog steeds om hetzelfde 

gebied. Naties worden gesticht en ongedaan gemaakt door mensen, ze zijn onderworpen aan 

historische krachten en politieke veranderingen, inclusief het hertekenen van territoriale 

grenzen of de splitsing van natiestaten. De natie is doorheen de tijd een politieke, sociale en 

economische kracht gebleven.159  

 Burgernationalisten definiëren nationaliteit aan de hand van geboorte binnen het 

territorium van de natie, etnische nationalisten daarentegen definiëren nationaliteit op basis 

van genealogie. Etnisch nationalisme kan problematisch zijn wanneer het leidt tot pogingen 

om een etnisch diverse natie te reconstrueren naar een mono-culturele etnische natie.160 

Bepaalde strekkingen binnen het joodse volk behoren tot de etnische nationalisten, aangezien 

zij iemand als jood beschouwen wanneer diens moeder ook jood is, ongeacht waar deze 

persoon geboren is.161 In Israël is dit etnisch nationalisme in combinatie met bepaalde 

religieuze strekkingen van sommige groeperingen problematisch voor de Palestijnen, maar 

ook voor de Palestijnse en andere niet-joodse Israëli. Gezien deze Joodse Israëli Israël liever 

bewoond zien door enkel joden, ongeacht waar deze geboren zijn en vinden dat de niet-joodse 

Israëli niet thuishoren in Israël. Uiteraard is dit niet de overtuiging van alle Joodse Israëli, 

maar het is een gedachtegang die er wel leeft.  

 

De manier waarop individuele leden van een natie zich met hun natie identificeren als 

nationale burgers berust op het betrokken zijn bij de nationale cultuur vanop zeer jonge 

leeftijd. Dit wordt meegegeven vanaf jongs af aan en later geïncorporeerd, alleen al door de 

taal van de natie te spreken. Veel mensen staan weinig stil bij hun nationale identiteit, wat het 

betekent en met zich meebrengt, maar mede hierdoor voelen we een verschil wanneer we 

andere nationale culturen ontmoeten en bepaalt het ons gedrag op dagdagelijkse basis.162 Bij 
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de joden is er sprake van een heel specifieke situatie omtrent de natie. Veel joden leven 

verspreid over de wereld en niet in hun natie, namelijk Israël. Toch voelen de meeste zich met 

Israël verbonden en vormen voor hen de joden overal ter wereld samen een volk.163 

 Het idee van een natie heeft een sterke emotionele aantrekkingskracht. Benedict 

Anderson beschrijft het idee van de natie als een imagined community. Verbeeld omdat de 

leden van zelfs de kleinste natie nooit het grootste deel van hun medeleden zullen kennen, 

zullen ontmoeten of er zullen van horen en toch leeft in de geest van hen het beeld van hun 

gemeenschap. Het is verbeeld als een gemeenschap omdat, los van de werkelijke ongelijkheid 

en uitbuiting die in ieder de overhand kan krijgen, de natie altijd begrepen wordt als een sterk, 

horizontaal kameraadschap.164 Deze gedachte leeft sterk bij het joodse volk, gezien velen van 

hen niet samenleven op hetzelfde grondgebied. Er schuilt wel enige romantische gedachte in 

het idee van een verbeelde gemeenschap, namelijk dat deze verbeelding inclusief is en 

mensen andere sociale identiteiten openlijk omarmen, wat vaak verre van het geval is. Het 

idee van de natie als verbeelde gemeenschap mag niet afleiden van het betrokken zijn bij de 

natie als een politieke en sociale realiteit. Nationale identiteit kan ook gezien worden als het 

ontmoetingspunt tussen het individu en de collectieve opvatting van de natie, belangrijk 

hierbij is dat beide veranderlijk zijn. Een individu verandert zijn of haar meningen, houdingen 

en niveaus van identificatie, de natie is eveneens een voortdurend proces.165 

 Een natie is onzuiver door haar vermogen de vermenging en vervaging van culturen 

die de hedendaagse natie vormen door migratie, verbanning, transnationalisme en globalisatie 

een plaats te geven. Mensen kunnen deze verandering omarmen als een gevolg van de 

beweging van mensen. Zo’n veranderingen kunnen echter ook gevoelens van vervreemding 

en angst aanwakkeren en een nostalgisch gevoel dat de natie niet is wat het ooit was. Dit kan 

resulteren in een terugtrekking in xenofobisch tribalisme en een angst voor andere culturele 

groepen die gewelddadig nationalisme kan aanwakkeren.166 

 Als een sociale en politieke beweging is nationalisme een bewustzijn en/of een steun 

voor de eigen cultuur van een natie door organisaties en activiteiten die de nationale 

geschiedenis, taal en kunsten promoten en deel kunnen uitmaken van een breder politiek 

nationalistische campagne voor grotere onafhankelijkheid of macht op globaal vlak.167 
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Nationaal theater kan de natie representeren, maar ook een vitaal hulpmiddel van 

natievorming zijn. 168  Het kan de identiteit van de natie weergeven, maar ook helpen 

opbouwen. Theater kan ook een kritisch medium zijn tegenover de natie.169 Theater kan 

sociale verandering uitlokken door morele en ethische kwesties te belichten. Het is een plaats 

van verbeelding, waar mensen zich dus ook samen een betere wereld kunnen verbeelden. 

Theater heeft een kracht als fantasierijk, creatief, gemeenschappelijk, expansief, efemeer en 

steeds veranderend proces. 170  Theater kan bij momenten van onrust, die het met een 

temporele afstand bekijkt, dienen als een culturele getuigenis, erkenning en herinnering aan 

het plaatsvinden van deze nationale gebeurtenissen, dat het gevoel van de mensen sterk 

genoeg was om publieke plaatsen te bezetten, auto’s in brand te steken, stenen te gooien en 

gebouwen te beschadigen. Theater biedt een andere vorm die uitdrukking kan geven aan deze 

momenten van crisis.171 Alle mogelijkheden die Nadine Holdsworth opsomt van theater  

kunnen ook opgaan voor dans. Theater moet hier dan ook niet in de strikte zin gelezen 

worden, maar kan breder worden opgevat als theater, dans en performance.  

 

Zaides is in zijn dansstukken kritisch voor zijn natie. Hij geeft geen rechtstreekse kritiek in 

zijn werk, maar kaart wel het Palestijns-Israëlische conflict aan, wat een heikel punt is binnen 

de Israëlische politiek. In Land-Research spelen het land en de natie een belangrijke rol. De 

verhouding tussen de performers en land en natie staat hierbinnen centraal en vormde het 

uitgangspunt van de voorstelling. Door de specifieke context van Israël als natie en de relatie 

met Palestina, is dit voor veel performers een actueel onderwerp. 

 

7.2 Performance en plaatsen van oorlog of conflict 

Israël verkeert momenteel niet in oorlog, toch niet in de zin dat ze er momenteel een aan het 

uitvechten zijn. Toch leeft Israël nog steeds op gespannen voet met Palestina en is het conflict 

tussen beide nog lang niet voorbij. Het conflict kent al sinds het begin periodes van rust en 

opflakkering.  

De meest bekende definitie van oorlog is afkomstig van de Pruisische militaire 

theoreticus Carl von Clausewitz (1780-1831): “war is the continuation of politics by other 
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means.”172 Sommige voorstellingen – theater, performance of dans – kunnen gezien worden 

als een voortzetting van politiek op andere manieren. Oorlogssituaties of periodes van 

conflicten zijn zeer specifieke contexten om in te creëren. Theater, performance en dans 

kunnen verschillende rollen spelen en verschillend gebruikt worden in oorlog. Ze kunnen 

ingezet worden als politiek middel van een van de partijen, ze kunnen een anti-

oorlogsmentaliteit uitdragen of ze kunnen zich ook helemaal willen onttrekken aan de situatie. 

Ze kunnen entertainend worden ingezet of juist mensen bewust willen maken en een bepaalde 

boodschap willen overdragen. Ook de oorlogssituatie zelf heeft vaak een hoog performatief 

gehalte.173 

 

Arkadi Zaides is geen choreograaf die in oorlogsgebied zijn werk heeft gecreëerd. Wel 

woonde hij tijdens het creëren van Quiet, Land-Research en Archive in Tel-Aviv. Israël mag 

zich dan wel niet in een oorlog bevinden, toch zijn er gedurende de jaren dat Zaides in Israël 

woonde nog verschillende cycli van geweld geweest die een stempel hebben gedrukt op het 

werk dat hij heeft gecreëerd. De plaats is gelinkt aan het conflict en draagt er de sporen van 

mee.  

 Voorstellingen en projecten die op soortgelijke plaatsen worden gemaakt kunnen een 

narratief hebben waarbij er opnieuw wordt gezocht hoe mensen en gemeenschappen die 

gelinkt zijn door geschiedenis en wereldwijde politiek, maar ervoor geografisch gescheiden 

waren, samen kunnen leven in dichte nabijheid. 174 In Quiet onderzoekt Zaides iets 

gelijkaardigs. De sporen van leven in de spanningen van een conflict worden getoond, er 

wordt samen gedanst met ‘de ander’ en vertrouwen opgebouwd.  

“Culture and cultural initiatives operate at the level of symbolization, memory, 

perception, thought and feeling and can play a role in unmaking the negative 

stereotypes and emotional vicious circles that help maintain hostilities.”175 

In Archive gaat Zaides in tegen het stereotype beeld van de stenen gooiende Palestijn door 

ook de stenen gooiende Israëlische kolonisten te tonen. Het geweld dat in Israël getoond 

wordt komt meestal uit Palestijnse hoek. In deze voorstelling belicht Zaides dit vanuit een 

andere hoek. Door de onderwerpen van zijn voorstellingen beslist hij niet mee te gaan in 

vijandelijkheid. Hij is kritisch voor de situatie waar hij zelf deel van uitmaakt en bevraagt dus 
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ook zijn eigen positie. Hierdoor doet hij een poging ook zijn publiek aan het denken te zetten 

en hen een genuanceerder beeld te geven. 

 

7.3 Geweld op het podium 

Geweld is een wezenlijk onderdeel van het Palestijns-Israëlisch conflict. Doorheen het 

conflict komt geweld aan de oppervlakte, in verschillende vormen en op verschillende 

manieren, tussen individuen en tussen groepen. Ook in de voorstellingen van Arkadi Zaides 

komt dit geweld aan bod, tevens op verschillende manieren. Dit wordt later verder besproken, 

eerst wordt er ingegaan op de notie geweld. 

 

Geweld is een aanwezige factor in het hedendaagse leven. We komen er op verschillende 

manieren mee in aanraking, in het straatbeeld, in het nieuws, op sociale media, maar ook in de 

black box van het theater. Het geweld gesimuleerd in een theater kan zelfs sterker zijn en 

meer binnenkomen bij de toeschouwer dan wanneer er beelden worden getoond op televisie 

van reëel geweld, in dit geval overtreft de simulatie de realiteit.176 Geweld kan verschillende 

vormen aannemen: fysiek, verbaal, psychologisch, emotioneel, intellectueel of spiritueel. 

Hiernaast heeft het ook verschillende schalen: het kan gaan van een geschil tussen twee 

mensen tot een oorlog. Geweld kan bekeken worden vanuit verschillende perspectieven en 

ook de periode waarin geweld plaatsvindt tussen dezelfde mensen of groepen kan informatie 

geven over de context ervan.177 

 In algemene termen gaat geweld gepaard met macht en machteloosheid. Theater biedt 

de mogelijkheid om na te denken over geweld. Volgens Lucy Nevitt is een theaterstuk 

“(…) a collaborative act of imagination in which theatre-makers and their audiences 

can explore possibilities and fantasies as well as reconsidering known realities.”178 

Bij uitbreiding kan dit ook gelden voor een dansvoorstelling of performance. In de black box 

kunnen verschillende versies van de wereld verbeeld worden, zodus biedt het theater ruimte, 

structuur en context voor beschouwing van effectief en potentieel geweld.179 Geweld is zo 

alomtegenwoordig dat we er op een eenvoudige manier van op de hoogte kunnen zijn zonder 

er verder over na te denken. We kunnen 24 uur op 24 het nieuws volgen, het is voortdurend 

beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat er geen specifieke tijd of ruimte beschikbaar is om te 
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pauzeren en stil te staan bij een notie als geweld. De theaterruimte kan ons deze plek wel 

bieden, waar ruimte, focus en prikkels zijn voor een geconcentreerde beschouwing van een 

onderwerp.180 

 

De ervaring van theater, bij uitbreiding dans, is niet eenvoudigweg individueel, maar ook 

sociaal en lichamelijk.181 Een actie wordt intellectueel gecommuniceerd en begrepen. Bij het 

zien van een beeld of actie volgt er een mentaal proces van het analyseren en begrijpen ervan. 

Tegelijkertijd hebben toeschouwers fysieke ervaringen. Fysiek contact wordt deels begrepen 

door te putten uit eigen ervaringen van het eigen lichaam. Zelfs wanneer het afgebeelde niet is 

ervaren, kan men het effect verbeelden aangezien de ervaringen van het lichaam het begrip 

van de wereld omkaderen. Een opgevoerde daad van geweld verwekt zelden een enkele 

reactie, meestal roept het verschillende gevoelens tegelijkertijd op.182 

Geweld kan op verschillende manieren worden opgevoerd en ingezet in een theatrale 

context. In een komisch genre zoals slapstick wordt ook gebruik gemaakt van geweld, de 

conventies liggen hier echter anders dan in een eerder realistisch gebruik van geweld. 

Opgevoerde gevechten tonen zelden wat er zou gebeuren wanneer de afgebeelde situatie in 

het echt zou plaatsvinden. Wanneer een actie wordt opgevoerd wordt gekozen voor de meest 

leesbare en niet de meest waarschijnlijke.183 Hoe geweld wordt weergegeven en welke 

effecten dit zal hebben zijn beslissingen die bepalen hoe het geweld zal gepercipieerd worden. 

Volgens Lucy Nevitt maakt het een verschil 

“(…) whether we are guided towards abstracted contemplation of suffering and 

victimhood or pushed to respond to specific wounds on specific bodies through an 

imaginative process that connects what we see onstage with our sense of our own 

bodies.”184 

Ook maakt het een verschil of het beeld mooi of lelijk is. Deze keuzes zijn zowel esthetisch 

als politiek en het is belangrijk om volledig bewust te zijn van hun implicaties.185 

Simulaties van geweld belichamen bepaalde normen en die zijn niet noodzakelijk 

normen van gewelddadig gedrag. Geweld vertelt dingen over de cultuur die het produceerde: 

het soort machtsrelatie waarop het gebouwd werd, de houdingen en waarden die het 
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vanzelfsprekend acht. Een representatie van geweld kan genormaliseerde sociale structuren 

herhalen of juist uitdagen.186 

 

In het werk van Arkadi Zaides dat besproken wordt in deze masterproef is geweld een 

belangrijke factor. De context waarin het werk gemaakt is en de inhoud ervan zijn hiervoor 

bepalend. Het conflict Israël-Palestina is getekend door geweld. De berichtgeving over dit 

conflict bevat vaak verwijzingen hiernaar. Geweld bezit verschillende schalen, zo ook in dit 

conflict. Het gaat van stenen gooien over vuurwapens naar raketten. Ook tussen wie dit 

geweld zich afspeelt fluctueert, er zijn legers, extremistische groeperingen, 

zelfmoordterroristen, kwade burgers, enkelingen.  

Geweld staat in relatie met macht en machteloosheid. Geweld kan leiden tot pijn en 

dood, trauma’s, angst en tot escalatie van verder geweld.187 Deze aspecten die zeer aanwezig 

zijn in het Palestijns-Israëlische conflict zitten verwerkt in de voorstellingen van Zaides. In 

Quiet wordt gespeeld met het gevoel van macht en machteloosheid in de duetten en bij 

uitbreiding in de gehele voorstelling. De ene danser houdt de andere zijn hoofd vast terwijl hij 

danst, stuurt hem, houdt hem onder bedwang. De machteloosheid is ook zichtbaar in het 

smekende armgebaar dat doorheen de voorstelling terugkeert. Quiet bevat ook agressie, de 

dansers vechten nooit met elkaar, maar wel met zichzelf en met hun omgeving. Veel 

bewegingen uit de voorstellingen zijn gewelddadig of insinueren een notie van geweld. De 

angst die het leven in een conflictgebied met zich meebrengt, net zoals de trauma’s, dringen 

ook door in de voorstelling. De dansers vinden in Quiet een veilige omgeving waar ze hun 

emoties de vrije loop kunnen laten, waar ze hun demonen plaats en ruimte kunnen geven, ook 

letterlijk.188 Quiet is poëtisch, in de zin dat alles niet letterlijk wordt getoond, maar er hints 

worden gegeven, aanzetten waarmee het publiek weet wat bedoeld wordt en toch ook de 

vrijheid heeft voor een eigen verdere invulling. Gezien de specifieke context van de 

voorstelling en het Palestijns-Israëlische conflict, zal de ervaring van de voorstelling anders 

zijn voor publiek dat er nauw bij betrokken is, dan voor toeschouwers die het conflict enkel 

kennen uit de berichtgeving erover.  

Op een geheel andere manier komt de relatie tussen geweld en macht en 

machteloosheid in Archive aan bod. Hier komt deze relatie niet alleen tot stand in de 

voorstelling zelf, maar zit deze al verwerkt in de gebruikte beelden van B’Tselem. De beelden 
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zijn gefilmd door Palestijnse burgers wiens mensenrechten worden geschonden door Israëli, 

vaak kolonisten. In de beelden is vaak geweld te zien, eerder in lichtere varianten, maar ook 

de macht en machteloosheid komen hier aan bod. Door het gebruik van deze beelden en deze 

dan ook nog eens te imiteren en uit te voeren voor een publiek kaart Zaides deze relatie aan. 

Sommige van de daden uit de beelden, zoals het gooien van stenen en het bedekken van hun 

gezicht met een sjaal of T-shirt, worden gelinkt aan Palestijnse opstanden. In de beelden van 

B’Tselem worden Israëli getoond die dezelfde daden uitvoeren. Dit belicht het geweld en de 

machtsrelaties die doorgaans getoond worden op een andere manier. Zaides voegt hier nog 

een extra laag aan toe door zelf de rol te belichamen van de Israëlische gewelddoeners en het 

publiek in de positie te plaatsen van de Palestijnen die alles registreren. Op deze manier wordt 

een concretere beleving toegevoegd, al worden de bewegingen ook juist abstracter door ze uit 

hun context te halen en in een theaterzaal op te voeren. Er zitten dus twee bewegingen in de 

voorstelling. Ook in de ervaring van de toeschouwer kan dit frictie veroorzaken. Door de 

bewegingen te abstraheren en in een soort choreografie te verwerken, geniet de kijker van een 

reeks bewegingen waarvan die zich bewust is dat ze afkomstig zijn uit beelden die 

mensenrechtenschendingen registreren.  

Zoals Lucy Nevitt schrijft, lokt het opvoeren van geweld meestal verschillende 

emoties tegelijkertijd op bij de toeschouwer. Men kan iets aangenaam vinden om naar te 

kijken en toch tegelijkertijd de pijn voelen. Men kan opgeslorpt worden in de fictie en zich er 

toch van bewust blijven dat het een simulatie is.189 Het kan ook juist het spel tussen fictie en 

realiteit zijn waartussen men zich bevindt. Archive vertrekt vanuit de realiteit aan de hand van 

het beeldmateriaal van B’Tselem. Zaides plaatst de gewelddadige beelden afkomstig uit de 

realiteit in een theatrale context. Hij onttrekt ze uit hun context en maakt ze hierdoor 

beschikbaar voor choreografisch gebruik. De weg naar de geabstraheerde bewegingen is 

zichtbaar gemaakt in de voorstelling, waardoor de toeschouwer niet enkel uitgenodigd wordt 

na te denken over bewegingen van geweld maar ook over bewegingen van choreografie.  

We worden dag in dag uit met geweld geconfronteerd in het nieuws, dat non-stop 

beschikbaar is. Stilstaan bij deze beelden en erover nadenken doen we echter zelden.190 Ook 

de beelden van B’Tselem die te zien zijn in Archive zijn online beschikbaar en het geweld dat 

erin voorkomt is voor velen niet onbekend of ze hebben gelijkaardig geweld al gezien in een 

andere context. Arkadi Zaides creëert met zijn voorstelling de ruimte om stil te staan bij deze 

beelden, om ze te beschouwen en het publiek ze in zich te laten opnemen. Zaides benut de 
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theaterruimte, zoals Lucy Nevitt het beschrijft, “for a concentrated consideration of the 

subject.”191 Ook in Quiet en Land-Research wordt de theaterruimte benut als plaats voor 

contemplatie. In Quiet om na te denken over de relatie tussen Israëli en Palestijnen en het 

geweld dat tussen hen plaatsvindt. In Land-Research om stil te staan bij de relatie tussen het 

geopolitieke landschap en het fysieke lichaam. Ook in deze relatie speelt geweld een rol, 

aangezien het zo aanwezig is in de regio, heeft het ook effect op de relatie tussen het land en 

het lichaam. Er zijn bewegingen en sporen van geweld terug te vinden in de voorstelling, 

alsook zaken waartoe geweld kan leiden, zoals angst en trauma.  

Lucy Nevitt ziet geweld als iets wat dingen vertelt over de cultuur die het produceerde: 

het soort machtsrelatie waarop het gebouwd werd, de houdingen en waarden die het 

vanzelfsprekend acht. Een representatie van geweld kan genormaliseerde sociale structuren 

herhalen of juist uitdagen.192 Zaides heeft het gevoel dat het geweld in de Israëlische 

maatschappij de bewegingen en gebaren van de Israëli heeft besmet. Hij ziet een verband 

tussen de politieke context in Israël en de manier waarop ze er dansen, dit verband probeerde 

hij, o.a. in Archive, te bevragen.193  

 

7.4 Strijden voor mensenrechten in de black box 

Dans kan onrecht bestrijden, ondertussen gegrondvest blijven in de lokale setting waaruit het 

ontstaan is en die toch overstijgen. Dans kan gebruikt worden om mensenrechtenschending te 

bestrijden. Mills stelt dat dans de conceptualisatie van mensenrechten in beweging in staat 

stelt. 194  De paradox van de mensenrechten bestaat uit het volgende: iedereen heeft 

mensenrechten en heeft er recht op, ongeacht wie of waar ze zijn, mensen realiseren hun 

rechten echter enkel op bepaalde plaatsen met bepaalde instrumenten en bepaalde 

beveiligingen.195 Mensen zijn zich vaak bewust van hun rechten wanneer ze geschonden 

worden. Aan de hand van het concept van sic-sensuous kan er verder worden gegaan op de 

paradox van mensenrechten, 

“of two bodies inscribing upon each other and affirming both their equality and 

difference; bringing into clash two worlds: one in which they may be perceived as 
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marginal and the world of the strong reading of political dance in which two sensuous 

bodies conversing always affirm their equality.”196 

Dans lezen als de mogelijkheid tot bottom-up protesten tegen mensenrechtenmisbruiken net 

zoals het articuleren van gelijkheid waar het nog niet erkend is, brengt het in gesprek met het 

theoretische hoogtepunt van de paradox van mensenrechten net zoals met het lezen van dans 

door het concept van sic-sensuous. Mills duidt doorheen haar boek 

“(…) the concepts of dance as enduring beyond a single utterance (which I interpret 

as inscription) and dance as transformative for the dancing body and its relationship 

to its surroundings (which I read as sharing embodied space).”197 

De term sic-sensuous staat  de performance van het schrijven van een sensueel lichaam op een 

ander toe en de creatie van een gedeelde belichaamde ruimte in dat moment van schrijven. 

Deze gedeelde belichaamde ruimte is gegrondvest tussen deze twee lichamen die in staat zijn 

te converseren zonder dat woorden vereist zijn. Tegelijkertijd belicht het moment van delen 

het verschil tussen de twee lichamen. Het concept van sic-sensuous belicht de grondslag van 

het bewegende lichaam in de gemeenschappen waarin het deelneemt en waarvan het zich 

losmaakt. De interactie tussen twee bewegende lichamen neemt plaats in veelvuldige acties 

van inscriptie. Deze acties van schrijven gedeeld door zintuigelijke lichamen laten het subject 

toe te bewegen buiten de grenzen van zijn/haar eigen ruimtelijkheid net zoals de grenzen van 

de gemeenschappen waarin het deelneemt te overstijgen.198 

 

Het concept sic-sensuous is betekenisvol in de context van de paradox van de mensenrechten 

om drie redenen: 

Ten eerste laat het door licht te werpen op de politieke ruimtes gevormd door dans de 

performance van gelijkheid van sommige subjecten toe die misschien ongelijk geacht geweest 

zijn door politiek uitgedrukt in woorden. De mensenrechtenleer vereist politieke en legale 

kaders die subjecten toelaten deze rechten op te eisen als gelijk. Focussen op gemeenschappen 

uitgedrukt in beweging laat de expansie toe van performances van gelijkheid. 

Ten tweede wordt er door Mills aangenomen dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Ze 

worden echter niet allemaal waargenomen als dezelfde. Uitgedrukt in momenten van gedeelde 

sensatie tussen lichamen die gelijk zijn, maar die in politiek uitgedrukt in woorden ongelijk 

geïnterpreteerd kunnen worden, laten momenten van sic-senuous de performance van verschil 
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toe tussen menselijke lichamen. Deze verschillen, performd door dans, kunnen de 

ongelijkheden belichten die sommige lichamen ongelijk achten. Deze conceptuele focus laat 

de ontrafeling  toe van instanties van onderdrukking en discriminatie die in de weg staan van 

volledige handhaving van de mensenrechtenleer. Deze momenten kunnen onopgemerkt 

blijven wanneer men enkel focust op verbale taal. 

Ten derde focust sic-sensuous op de acties van inscriptie die verder dan een enkele 

performance gaan. Wanneer subjecten ruimtes om hun gelijkheid te performen geweigerd 

worden, kunnen ze alternatieve ruimtes creëren door dans. Deze ruimtes zijn geen 

kortstondige interventies. Het zijn blijvende ruimtes van verzet tegen 

mensenrechtenmisbruiken. Mills gaat op zoek naar momenten waarin dans  bottum-up wordt 

gebruikt, protesterend tegen een onrecht, namelijk de marginalisatie van individuen die 

stemloos geacht worden, minder dans menselijk.199 

 

Archive is zo’n voorstelling waarin de mensenrechtenschendingen in Palestina worden 

aangekaart. Dit gebeurt door het beeldmateriaal van B’Tselem, maar wordt versterkt door de 

belichaming van Zaides. Zaides daagt de opvatting dat dans een esthetisch aangename 

ervaring uit, het is door de presentatie van het lelijke alledaagse leven van zijn afwezige 

Palestijnse subjecten dat hij zijn unieke bewegingstaal inschrijft en een gedeelde belichaamde 

ruimte creëert.  

Zaides stelt een gedeelde belichaamde ruimte open door de toeschouwers de 

gelegenheid te geven de kortstondigheid te ervaren tussen het lichaam van de agressor en de 

ervaring van de toeschouwer van geweld. Voor een korte tijd, door de unieke choreografische 

techniek onderliggend aan dit stuk, delen de toeschouwers die naar het stuk kijken een 

belichaamde ruimte met de Palestijnen die het mensenrechtenmisbruik documenteren. Ze 

worden ingeprent in structuren en talen van geweld.200 

Archive overtreedt de grenzen tussen agressors en slachtoffers die toelaten dat 

structuren van dominantie en geweld zichzelf steunen. Het werk toont dat we allemaal 

agressors kunnen zijn. Tegelijkertijd brengt het ons dichter in gesprek met diegene die 

onderworpen worden aan geweld en onderdrukking, dag in, dag uit. Het werk laat de 

toeschouwers toe te voelen dat ze allemaal slachtoffers zijn van misbruik van mensenrechten 

en dat niemand baat heeft bij deze misbruiken. Het creëert een moment van gedeelde 

belichaamde ruimte die de presentatie toelaat van doordringbare grenzen tussen het ik en de 
                                                
199 Mills, Dance and politics, 102-103. 
200 Ibid., 111. 
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ander. Archive toont dat de afwezige Palestijnse burgers achter de camera gelijk zijn aan de 

toeschouwers die hun ruimtelijke positie aannemen. De performance van sic-sensuous door 

dit werk, de presentatie van die choreografische kenmerken die niet esthetisch aangenaam 

zijn, is politiek krachtig in zijn creatie van een gedeelde belichaamde ruimte tussen twee 

subjecten die niet in dialoog kunnen komen in de wereld buiten het theater. Ze zijn 

gescheiden door muren en checkpoints, structuren van scheiding die gevoelde lichamen niet 

toelaten met elkaar te converseren. In deze afwezigheid van conversatie wordt de realisatie 

van het lichaam vastgelopen aan het checkpoint niet gearticuleerd aan het lichaam dat 

checkpoint installeert. De sterke lezing van politieke dans, de creatie van belichaamde 

gedeelde ruimte die woorden overtreft, staat de realisatie van gelijkheid toe. Archive staat de 

toeschouwer volgens Mills op de meest krachtige manier toe  “(…) to be inscribed with the 

languages that create the world of the people of Palestine.”201 Zaides laat de Palestijnen die 

het beeldmateriaal gedocumenteerd hebben toe hun mensenrechten in te schrijven op de 

lichamen van hun toeschouwers wanneer andere politieke structuren verhinderen dat dit 

proces plaatsvindt.  

“Sic-sensuous releases far from the formal space of the theatre in which it takes 

place.”202 De weerstand die Zaides toont is verre van theoretisch, hij doordringt de politieke 

structuren die hij beoogde aan te vallen.203 Dit is het typische moment van een conflict tussen 

zwakke en sterke lezingen van politieke dans. Staatsstructuren worden doordrongen door 

belichaamd verschil ervaren door toeschouwers van deze dansvoorstelling. De Palestijnen die 

het beeldmateriaal van B’Tselem hebben gefilmd, hebben de Israëlische overheid gestoord. 

Dat moment van storing heeft plaatsgevonden door gedeelde belichaamde ruimte die ze 

bewoonden met de Israëlische toeschouwers die rusteloos waren door het bekijken van dit 

stuk. We zien dat het lichaam niet alleen zegt wat woorden niet kunnen, maar het daagt ook 

uit en bevraagt de grenzen gesteld door woorden. Bijgevolg is mensenrechten lezen als 

opgevoerd door dans universeel in zijn nadruk op het vermogen om in de war te sturen, te 

onderbreken en verschillende talen in te voegen in symbolische webben van betekenis. Het 

lichaam is in staat universeel te storen, in dit geval is het het afwezige lichaam dat stoort en 

gevoel creëert. Deze lezing van mensenrechten door dans is altijd lokaal, gegrond in een 

unieke belichaamde dialoog tussen het lichaam van de toeschouwer dat de leegte vult in dit 
                                                
201 Mills, Dance and politics, 112. 
202 Ibid.  
203 Zoals eerder vermeld, was er protest van uit de rechtse politieke vleugel en vroeg het 
Israëlische Ministerie van Cultuur  en Sport om hun logo te verwijderen van de lijst met 
sponsors.  
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choreografisch werk en Zaides’ herhaling van gearchiveerde beweging op het podium. 

Checkpoints en muren mogen ervoor zorgen dat sommige lichamen afwezig zijn op 

afgebakende politieke plaatsen, maar dans kan deze grenzen overtreffen en deze lichamen 

heel aanwezig maken en in staat stellen hun eigen mensenrechten te eisen.204 

 

De sterke lezing van politieke dans verschuift de focus naar het gebruik van choreografische 

elementen om een gedeelde ruimte te creëren tussen diverse participanten van dans. Die 

gedeelde ruimte overstijgt het gebrek aan gedeelde ruimtes gevormd door formele politieke en 

legale mechanismen, die op hun beurt de mogelijkheid belemmeren voor mensenrechteneisen 

gemaakt door de Palestijnen. Dans creëert een wereld waarin Palestijnse subjecten worden 

bevestigd als gelijk aan Israëli, waarin de lichamen van beide partijen evenveel respect 

afdwingen en als gelijkwaardig behandeld worden.205 Deze opvatting gaat zowel op voor 

Archive, als voor Quiet, beide voorstellingen creëren op hun manier een gelijkheid tussen 

beide partijen. In Quiet gebeurt dit door beide partijen, Israëli en Palestijnen, samen op het 

podium te brengen en samen te dansen. In Archive gebeurt dit door de positie die Zaides in de 

voorstelling inneemt en de positie waarin hij het publiek plaatst. Het lichaam is in staat de 

structuren van dominantie te overstijgen die het belemmeren van mededogen te voelen voor 

het lichaam van de Ander.206 

 

Isadora Duncan schrijft over de danser van de toekomst, ook wel de derde danser genoemd. 

Dana Mills herziet deze danser van de toekomst als een idee dat toelaat een mensheid te 

verbeelden die er nog niet is. Deze dansers van de toekomst bestrijden niet alleen de werelden 

waarin ze ongelijk worden geacht, maar in hun interventie dansen ze in een wereld die nog 

niet bestaat. In die wereld worden hun lichamen gelijk waargenomen als van diegenen die hen 

onderdrukken, door hun dans tonen ze dat we gelijk zijn als belichaamde wezens en het 

verdienen om met respect en waardigheid behandeld te worden. Momenten van sic-sensuous 

zijn hier cruciaal, daar ze niet alleen verschillende vormen van betekenis ontwaren door 

esthetische en politieke interventies, ze ontwaren een wereld waarin die betekenissen zinvol 

zullen zijn. De danser van de toekomst ontwaart een wereld waarin er respect is voor 

mensenrechten, waardigheid en gelijkwaardigheid van iedereen, een wereld waarin mensen 

vreugde en pijn kunnen uitdrukken met hun lichamen zonder angst voor onderdrukking of het 
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tot zwijgen gebracht worden van hun stem. De danser van de toekomst brengt een nieuwe 

interpretatie van menselijkheid door dans met zich mee.207 

 

7.5 Politieke en sociale aspecten bij Zaides 

“Because dance concentrates the social forces that make bodies what they are, 

it can be drawn on to rethink conventional views of politics as well.”208 

Arkadi Zaides onderzoekt in zijn werk de manieren waarop politieke en sociale contexten het 

fysieke lichaam treffen en choreografie vormen.209 Binnen het begrip sociale choreografie en 

het belang van het esthetische hierbinnen, zal volgens Hewitt het esthetische functioneren als 

een ruimte waarin sociale mogelijkheden worden gerepeteerd en performd.210 Wanneer we dit 

toepassen op Quiet kan deze voorstelling functioneren als een ruimte waarbinnen het 

samenleven van Arabieren en Joden wordt gerepeteerd en performd. Een situatie die buiten de 

muren van het theater niet zo evident is, zeker niet omdat binnen het stuk de dansers mekaar 

aanraken en moeten vertrouwen bij het uitvoeren van sommige bewegingsfrasen.  

Dit potentiële van dans vinden we ook terug bij Mills. Zij beschouwt dans als een bron 

van potentieel voor het openen van nieuwe toekomsten en het creëren van nieuwe 

meningsverschillen binnen ons bestaande politieke heden. Dans laat haar deelnemers toe een 

nieuwe wereld te ontrafelen en biedt hen nieuwe mogelijkheden. Die mogelijkheden kunnen 

geremd worden in andere politieke werelden die ze bezetten.211 

Zoals we al zagen, is het sociale bestanddeel immanent aan de dansende persoon als 

individu en als lid van een socio-culturele gemeenschap. Sociale, historische en 

omgevingsfactoren zijn verstrengeld met de fysieke, psychologische en mentale kenmerken 

van het individu in dans.212 Dit zien we bij Zaides als danser en choreograaf, in zijn 

voorstellingen, zowel vormelijk als inhoudelijk, en bij de andere performers. Zowel Quiet, 

Land-Research, als Archive tonen elk op hun manier de sociale, historische en 

omgevingsfactoren van de performers, gezien ze dit al dansend doen komen de fysieke, 

psychologische en mentale kenmerken er automatisch bij. Al deze kenmerken zijn immanent 

aan de dansende persoon, maar in deze voorstelling vormen ze zowel vormelijk als 
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inhoudelijk de voedingsbodem ervan. Dat deze kenmerken immanent zijn aan de dansende 

persoon maakt het interessant om in een gebied als Israël Arabische en Joodse dansers samen 

op het podium te zetten, om een voorstelling te maken rond de connectie tussen lichaam en 

land en om mensenrechtenschendingen te belichamen. 

Zaides werkt zeer expliciet en openlijk rond het conflict Israël-Palestina in zijn werk. In een 

interview dat verscheen in juni 2011 zei hij hierover het volgende.  

“For the past three years, I’ve been curating a festival in Jerusalem where I invite 

artists to talk about it, because I think it’s so necessary. I really feel it. Israel has 

become quite right wing. I feel a responsibility as a person that gets funded by this 

same government. I feel a responsibility to reflect on what I see as a human being, as 

an artist. I promised myself that for the next few works, maybe until I escape Israel, I 

will continue to go in this direction. When I’m there, I don’t feel like I can do anything 

else. If I choose to see what’s around me, to connect to my surroundings, then there is 

nothing else I can express.”213 

Het werk dat hij maakt komt dus voort uit zijn persoonlijkheid en zijn context, de plaats waar 

hij zich bevindt, de politiek die er is en hoe hij eraan verbonden is door de steun die hij ervan 

krijgt en hoe hij niet blind wil zijn voor de gebeurtenissen rondom hem. 

 

Lichamen op een podium bewegen de lichamen van de toeschouwers, deze lichamen 

beïnvloeden op hun beurt weer andere lichamen en veranderen de manier waarop ze worden 

waargenomen. Deze lichamen maken deel uit van ingewortelde symbolische webben 

waardoor ze werden gevormd en deze stellen hen in staat te worden wat ze zijn. Het zijn 

politieke lichamen. Wie deze visie volgt, beschouwt dans en politiek al sinds altijd 

verweven.214 Dat Zaides gelooft dat bewegende lichamen andere lichamen kunnen bewegen, 

wordt duidelijk door naar zijn werk te kijken. In de voorstellingen die hierboven besproken 

werden, worden onderwerpen aangekaart die in beweging brengen.  

 Wanneer Zaides Quiet aan het creëren was, gaf hij ook les aan een groep Orthodoxe 

Joodse mannen. Enkele hiervan kwamen kijken naar de voorstelling, wat voor Zaides een 

ontmoeting, maar ook een clash tussen twee heel verschillende werelden was. Deze mannen 

maken meestal deel uit van de beste afdelingen van het leger en zijn zeer erg voor Israël en 

het vechten ervoor. Ze zijn zeer nationalistisch ingesteld. In het nagesprek van de voorstelling 

zei een van hen tegen Zaides,  
                                                
213 Interview Arkadi Zaides Quiet. 
214 Mills, Dance and politics, 2. 
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 “When you spoke, I really could know what I agree with and what I don’t agree with. 

It was very clear for me where I stand. But when you moved, something moved in me, 

and I don’t know what it was.”215  

Het lichaam en zijn beweging kan dus zaken teweeg brengen waar woorden niet in slagen. 

Vandaar dat Mills stelt dat politiek niet kan en niet zou moeten gereduceerd worden tot 

woorden alleen. Mensen hebben al altijd rond politiek gedanst en dit op veelvoudige 

manieren. Zo hebben ze politieke werelden doen ontstaan die op sommige momenten de 

verbale taal overstijgen. Dans geeft in die werelden zowel het delen als de subversie, zowel 

relationaliteit als onderscheiding gelegenheid.216 

 

Dansende subjecten kunnen de grenzen van hun gemeenschappen overstijgen. Aangezien 

dansende lichamen nooit stabiel zijn en ruimtes zijn die veranderd kunnen worden door 

verscheidene methodes van inscriptie, kunnen dansende lichamen een ruimte bezetten die 

groter is dan diegene die ze toegewezen gekregen hebben door politiek uitgedrukt in woorden. 

In het moment waarin dansers behoren tot een gemeenschap die groter is dan diegene die hen 

werd toegewezen en ze bewijzen dat ze gelijk zijn ondanks het feit dat ze zo niet gezien 

worden, heeft dans de mogelijkheid de grenzen afgebakend in en door verbale taal te 

overstijgen.217  

Elke dag creëren subjecten belichaamde werelden door zweet, tranen, vreugde en pijn, 

door momenten van sic-sensuous waarin deze dansers uitdagen wat een politiek en esthetisch 

duidelijke articulatie is, geven ze nieuwe werelden vrij die ze soms zelf niet kennen. Deze 

werelden kunnen nieuwe mogelijkheden brengen voor een leven samen met respect voor de 

gelijkheid van alle menselijke lichamen.218 Dit is wat Zaides doet, hij daagt zijn publiek uit en 

inspireert hen. Hij zet Arabieren en Joden gelijkwaardig op het podium en biedt de 

mogelijkheid aan om dit als inspiratie mee te nemen naar de wereld buiten het theater. 

Dans is een manier om zich af te scheiden van politiek beoefend in woorden. Het is een 

manier om ruimtes terug te eisen die niet altijd toegestaan waren, het is een manier om een 

wereld te onderzoeken ervaren door een enkelvoudig belichaamd subject en zijn relatie met 

anderen. Het staat systemen van inscriptie toe om het tot stand te laten komen als veelvoudige 
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belichaamde talen, door dit te doen staat het zijn subjecten toe ruimtes te bezetten die anders 

niet altijd toegankelijk zijn voor hen.219 
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8. Conclusie  
In deze masterproef is er getracht een antwoord te vinden op de vraag: wat is de verbinding 

tussen politiek en dans en hoe komt deze tot uiting in het werk van Arkadi Zaides? Wat zijn de 

politieke en sociale aspecten in het werk van Arkadi Zaides rond het conflict Israël-

Palestina? 

De verbinding tussen dans en politiek werd op verschillende manieren belicht, waarbij 

dans en politiek als twee losstaande entiteiten werden beschouwd die elkaar beïnvloeden of 

betrekking hebben op elkaar, maar ook visies waarbij het politieke van dans deel uitmaakt van 

dans zelf of waarbij dans als politiek werd beschouwd. De rol van het sociale werd bekeken 

en hoe dit bijna onlosmakelijk verbonden is met dans en het politieke. Wat in zo goed als elke 

bespreking naar voren kwam, is de kracht van dans en waartoe dans kan leiden. Dit werd 

telkens op een andere manier ingevuld.  

 De verbinding tussen dans en politiek, houdt een kritische kijk en bevraging in. Dans 

kan inzichten geven in de politiek, maar kan ook verbeelden wat in de politiek (nog) niet 

mogelijk is. Zoals in de inleiding werd gezegd kan de verbinding tussen dans en politiek 

verschillende vormen aannemen en verschillende invullingen krijgen. Gezien deze vele visies 

op de verbinding tussen dans en politiek bestaat hét antwoord op wat deze verbinding precies 

inhoudt niet. In deze masterproef werden de verbindingen aangehaald die een breder kader 

kunnen bieden om naar de casussen te kijken.  

Aan de hand van het begrippenkader van Mills konden er bepaalde relaties in de 

casussen worden besproken, zoals aan de hand van contraction en release en gedeelde 

belichaamde ruimtes. Mills haar begrippenkader is zeer bruikbaar om dansvoorstellingen te 

bekijken en relaties met het politieke te belichten. Haar kijk op de verbinding tussen dans en 

politiek, waarbij dit volgens haar vooral uit dans zelf komt, was verhelderend bij het 

bespreken van het werk van Arkadi Zaides.  

Gezien de specifieke context van Israël en het conflict met Palestina, werd in de twee 

laatste hoofdstukken van deze masterproef hierop ingezoomd. Dit was noodzakelijk om het 

werk van Zaides te kunnen analyseren en tot zijn recht te laten komen. De voorstellingen 

werden elk afzonderlijk besproken gezien ze elk een eigenheid hebben en op een andere 

manier omgaan met het conflict. Ze belichten elk andere aspecten en hebben elk een ander 

doel. De combinatie van Quiet, Land-Research en Archive is daardoor juist interessant en 

geeft een beeld van verschillende aspecten die gepaard gaan met het conflict.  
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Het bekijken van enkele belangrijke noties in het laatste hoofdstuk werpt een extra 

contextueel licht op het werk van Zaides en specifiek op de cassusen. Ook enkele politieke en 

sociale aspecten werden hier nog eens herbekeken specifiek met betrekking op Zaides en zijn 

werk. Op deze manier werd er getracht in deze masterproef te vertrekken vanuit een breder 

theoretisch veld om zo een basis te creëren, om dan enkele specifieke begrippen te belichten. 

Hierna werd ingezoomd op Israël, het conflict met Palestina, de Israëlische dansscène met 

Zaides daarin. Dit gaf een contextueel kader om de casussen uitgebreid te bespreken, het ene 

stuk al uitgebreider dan het andere. Waarna er nog enkele noties werden belicht over de 

cassussen heen. Op deze manier werd er in een trechterstructuur gewerkt die toelaat het eerste 

eerder theoretische deel ook op andere gelijkaardige casussen toe te passen. 

Het conflict is de dag van vandaag nog steeds actueel, de scheidingsmuur tussen Israël en 

Palestina is nog steeds aanwezig en er zijn nog steeds verschillende stemmen wanneer het 

gaat over wat er met de situatie moet gebeuren. De situatie is hierdoor nog steeds interessant 

voor dansers en choreografen om er mee aan de slag te gaan. Het zou interessant zijn om 

verder te gaan in het onderzoek naar politieke en sociale aspecten van dans in Israël. Het 

onderzoek zou kunnen worden uitgebreid naar verschillende choreografen die rond het 

conflict Israël-Palestina werken en er zou een vergelijkende studie kunnen gemaakt worden 

van de verschillende manieren waarop deze choreografen tewerk gaan. Hierbij zou het 

interessant zijn om aan de blik van de buitenstaander ook de Israëlische blik toe te voegen en 

de choreografen zelf aan het woord te laten. Zo kunnen verschillende stemmen samenkomen, 

wat bij een thema als politiek in dans zeker een toegevoegde waarde is. Men zou ook kunnen 

ingaan op het verschil in perceptie van een lokaal publiek en een publiek dat verder van de 

problematiek verwijderd is.  

In deze masterproef werd duidelijk dat dans een krachtig medium is dat in staat is om 

zaken te bereiken waartoe andere media niet in staat zijn. Het is zeer dankbaar om dans te 

onderzoeken met al haar mogelijkheden, ook diegene die eerder aan andere media zouden 

gelinkt worden. Dans is in staat een plaats te zijn waar ideeën kunnen ontwikkeld worden, 

waar toekomstige werelden kunnen worden verbeeld. Dans kan mogelijk maken, wat buiten 

de muren van het theater onmogelijk wordt geacht. Vandaar dat we moeten blijven kijken en 

luister naar wat de lichamen binnen het theater ons trachten te vertellen.  
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