
Through The
grapevine

not standing / Alexander Vantournhout

za 4 feb 2023 · 20u | duur: 1 uur



Alexander Vantournhout werd geboren in Roeselare in 1989. Al van jongs
af aan fascineren de bewegingen van zijn lichaam hem. In zijn tienerjaren
deed hij tot twintig uur per week aan competitiegymnastiek en droomde hij
ervan om professionele voetballer te worden. Later volgde hij een bachelor
hedendaags circus aan het ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) en
een dansopleiding aan P.A.R.T.S., de dansschool van Anne Teresa De
Keersmaeker. Tussendoor begon hij ook aan een opleiding
sportwetenschappen aan de VUB en volgde hij enkele lessen aan de
mimeschool van Jacques Lecoq in Parijs. Ook nu nog blijft hij zoeken naar
de mogelijkheden van zijn lichaam en volgt hij yoga, judo, krachttraining en
verschillende vechtsporten.

Lichaam en beweging lijken dus aan de basis van zijn praktijk te liggen.
Maar ondanks zijn opleiding aan P.A.R.T.S. doet hedendaagse dans hem
niet zo veel: dat draait volgens hem te veel rond vaste esthetische
waarden. Hij omschrijft zichzelf dan ook niet als een choreograaf maar
gebruikt veel liever de term circograaf. 

De definitie die hij aan klassiek circus geeft, steunt op drie punten: de
relatie tot een object, de aanwezigheid van gevaar en het laten zien van
virtuositeit. Virtuositeit vindt hij niet meer van deze tijd, ze drukt ons
hedendaags beeld van de mens niet meer uit. Veel boeiender is het
volgens hem om niet te overtreffen, maar op zoek te gaan naar interacties
en interdependenties met objecten. De basis van een voorstelling ligt dan
ook bij zijn concept affordances – van het Engelse ‘to afford’: wat kan je met
een object doen? En hoe kan het object je eigen bewegingen manipuleren?

Zo studeerde hij af aan het ESAC met als specialisatie de reuzehoepel, waar
hij ook zijn eerste voorstelling Caprices (2014) mee speelde. Voor
ANECKXANDER (2015) trok Vantournhout bokshandschoenen,
plateauschoenen of kanten kragen aan en herhaalde hij telkens dezelfde
choreografie. 

"a quirky pas de deux between two men."



Hij rekte zijn nek – letterlijk – uit, boog zo ver als mogelijk voorover. Waar de
objecten hem soms verhinderden, hielpen ze hem op andere momenten
om de limieten nog net iets verder te verleggen.

In Screws (2019) vormde hij verschillende duo’s die sprongen in
alpinistenschoenen met spikes, omgekeerd hingen aan een barre of
slingerde hij met een bowlingbal. Voor zijn laatste voorstelling VanTorhout
(2022) experimenteerde hij zelfs jarenlang met ontwerpen van een speciale
hamer, totdat hij gelukkig was met hoe het gewicht en het zwaartepunt van
dit object zijn bewegingen aanpasten. 

Maar ook lichamen worden in zijn circografieën objecten. Dat gebeurde
letterlijk in Raphaël (2017), waarbij hij danser Raphaël Billet als een dood
gewicht over de scène sleepte, deed dansen, ademen en drinken. Ook in
Through the Grapevine (2020) stelt hij het lichaam als object voor. 

Alexander Vantournhout staat in deze voorstelling op het podium met Axel
Guérin. Ze zijn exact even groot, maar terwijl Guérin lange benen heeft,
heeft Vantournhout net een lange romp en armen. Dit lichamelijk verschil
buiten ze uit om zowel conflicten te creëren in hun samendans als om
opportuniteiten te zoeken. Wat kun je allemaal doen met twee lichamen
met andere proporties? 

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

"Through the grapevine is een zo voorstelling met een bijzonder harmonieus en
humoristisch evenwicht tussen dans en circus. Dat levert ze een welverdiende
staande ovatie op." – Pzazz
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