
Dance of the 
seven veils
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za 18 feb 2023 · 20u | duur: 1 uur
Inleiding om 19u30 in de Greta Weynzaal



Een interdisciplinaire operainterventie
Vanuit de observatie dat ook kunstvormen bepaalde doorheen de tijd gefixeerde
connotaties met zich meedragen, boort oester in deze voorstelling, net zoals bij
vorige creaties, de rijke operatraditie aan. Er wordt een verbond gesmeed tussen
de klassieke structuren die opera aanreikt, en de klanken van muziekartiesten die
hun hand niet omdraaien voor experiment. De operawereld balanceert al geringe
tijd op de dunne grens tussen ongenaakbaar vanuit de ivoren toren toekijken, of
een expliciete beweging naar binnen maken. De typische kenmerken die opera
structureren tot wat het is, worden parallel met de klassieke invulling van Salomé’s
narratief niet radicaal overboord gegooid, maar ingezet als de sleutel tot verdere
reflectie.

Dance of the Seven Veils neemt de ietwat ongemakkelijke bijklanken van opera als
tijdverdrijf voor de upper class mee in een dialoog met artiesten die expliciet in
het hier-en-nu verankerd zitten. Met hun onverwachte instrumentarium trekken
Colin H. Van Eeckhout (CHVE, Amenra) en Pieter-Jan Van Assche (Innerwoud)
samen met sopraan Astrid Stockman een kolkende klankmuur op. Op dit plateau
van onder andere zang, draailier en contrabas wordt Salomé’s choreografie
opgediend door danser German Jauregui. Als mannelijke danser laveert Jauregui
langs de gevoeligheden van een vrouwelijk icoon dat instinctief nooit aan zijn
morfologie gelinkt zou worden. In het zoeken naar aanknopingspunten, werpt hij
zich in de extase van Salomé langs de scène-elementen die beeldhouwer Rui
Barros in de hoedanigheid van kunstenaar op scène vormgeeft. Barros
veruitwendigt een perpetuum mobile van binnen en buiten, van externe blik en
introspectie, waar ook hij zelf in vervat zit. 

Tussen pleasing and pleasure 
De zeven sluiers van de Bijbelse prinses en haar verleidingsdans vormen het
uitgangspunt in deze voorstelling om in kaart te brengen wie en wat de existentie
van Salomé (German Jauregui) voedt. Als historisch gegroeid artefact is ze de
moule van een ontluikende vrouw die haar positie zoekt. Haar weg banend
doorheen verwachtingen en zelfrealisatie, geeft ze haar gedaante gestalte en
probeert ze die op de rails te houden. 

Salomé’s beruchte sluierdans op een zilveren dienblad 
 Door Tessa Vannieuwenhuyze - dramaturgie



Ze groeit op in de schoot van Herodias (Astrid Stockman), die strategisch
hertrouwde met de broer van haar man en zich daarmee het oordeel van
Johannes de Doper op de nek haalde. Als moederkloek biedt zij haar dochter
houvast, maar projecteert ze eveneens onbewust eigen verlangens op een
jongere, en betere versie van zichzelf.

De diepgewortelde, universele drang naar ouderlijke validatie krijgt een nog
zuriger randje ten opzichte van haar stiefvader Herodes (Pieter-Jan Van Assche),
die er een fulltime job op na houdt met zich volmonding in de verlokkingen van
het leven te storten. Eén daarvan is de dans die hij van z’n dochter afdwingt, en
daarmee onbewust Johannes de Doper (Colin H. Van Eeckhout) de finale
genadeslag geeft. Achter de schermen schaarde hij zich nochtans aan zijn kant, uit
ontzag voor het morele kompas dat hij uitdraagt. Het waardenen normenkader
waar hij mee vergroeid zit, is een pijnlijk struikblok voor Salomé. Ze valt voor
Johannes’ volharding en rechtlijnigheid, maar hij keert zich van haar af. Zijn
weigering om haar in haar anders-zijn te ontmoeten, levert een frustrerende
onbeantwoorde liefde op, die het vuur aan de lont steekt van hoe Salomé tot op
de dag van vandaag wordt getypeerd. 

Afpellende projectielagen
Salomé waart nog steeds rond in onze collectieve verbeelding als een verleidelijk
wezen. Ze blijft enerzijds trouw aan haar weergave als beeldschone Bijbelse
prinses, maar ze is ook een doortrapt wicht wiens doorgedreven verlangen de
orde van de dag verstoort. Haar dans van de zeven sluiers, die Johannes de Doper
het leven kost, bracht generaties het hoofd op hol. Steeds weer opnieuw werd de
prinses van Judea door hoofdzakelijk mannen uitgebroed, waarmee ze in een rijtje
kwam te staan van mythische vrouwen die eenzelfde lot toebedeeld werden.
Iedereen spreekt over haar, maar spreekt het archetype van de verleidelijke vrouw
eigenlijk (nog) voor zichzelf? De vanzelfsprekendheid van de figuur Salomé hult
zich in verworven clichés en stereotypen. 

Op het einde van de rit resteert ons zo niet enkel de zogenaamde essentie van
wie Salomé dan wel écht is. Het subtiel op de korrel nemen van versteende
stereotyperingen is een zoektocht naar hoe onnoemelijk veel elementen
ineengrijpen bij het vormen van een identiteit. Salomé manifesteert zich tussen
inkapseling en bevrijdingsdrang in de wervelwind aan bewegingen die een
menselijk leven kenmerkt. 
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concept & regie: Aïda Gabriëls
zang: Astrid Stockman
muziek: Pieter-Jan Van Assche
(Innerwoud), Colin H. van Eeckhout
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dans: Germán Jauregui
live scenografie: Adriaan De Roover
scenografie creatie: Rui Barros
libretto: Ylona Supèr
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