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Het werk Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich van Anne Teresa
De Keersmaeker ging in première in 1982 en wordt terecht omschreven
als een absolute klassieker uit de Belgische dansgeschiedenis. De
voorstelling luidde in haar eentje een nieuw tijdperk van de Belgische dans
in. De minimalistische voorstelling, gekenmerkt door de combinatie van
rigoureuze en alledaagse bewegingen, zorgde voor een waarlijke
aardverschuiving in het Vlaamse danslandsschap van de jaren tachtig. De
Keersmaeker bleek een onmisbare schakel in het introduceren van
postmoderne dans in een landschap waar klassieke dans domineerde. De
toen eenentwintigjarige De Keersmaeker zette aldus met Fase niet alleen
zichzelf maar ook België op de kaart.

De voorstelling Fase bestaat uit drie duetten en één solo,
gechoreografeerd op vier repetitieve composities van de Amerikaanse
minimalist Steve Reich. In elk werk van het vierluik danste De Keersmaeker
initieel zelf mee. Zelf beschrijft ze Fase als een deel van haar DNA. Dat is
niet verwonderlijk want Fase markeert niet alleen het begin van haar
carrière als choreografe, maar bevat ook heel wat elementen die later de
centrale principes zullen vormen van haar volledige oeuvre.
Het belangrijkste principe is ongetwijfeld de hechte en complexe relatie
tussen dans en muziek. De Keersmaeker gebruikt steeds de structuur van
een muzikale compositie als basis voor haar choreografie maar staat erop
dat dans nooit zomaar een visuele kopie mag worden van een
muziekpartituur. De dans moet met andere woorden een extra dimensie
toevoegen aan de muziek. Opvallend in Fase is dat zowel de muziek als de
dans vertrekken vanuit het principe van faseverschuiving: door middel van
subtiele variaties verglijdt de aanvankelijke synchroniciteit in beweging en
partituur langzamerhand in een complex spel van voortdurend
veranderende vormen en patronen.

Zowel de composities van Steve Reich als deze choreografie van Anne
Teresa De Keersmaeker vallen onder de noemer minimalistische
kunst. Toch is De Keersmaekers werk verschillend van het 



Amerikaanse minimalisme uit de jaren tachtig. Waar zij radicaal op zoek
gingen naar neutraliteit en onpersoonlijkheid liet De Keersmaeker binnen
haar dansstructuren ruimte voor gevoel en spel met energie. In een
interview uit 1982 beschreef ze Fase als een minimalistisch werk dat uit de
“buik” komt. 

Steve Reich over ‘Fase, Four Movements To The Music
Of Steve Reich ’ van De Keersmaeker

In 1981 of 1982 kreeg ik een brief van een jonge Belgische choreografe en
danseres die me vroeg of drie muzikanten van mijn ensemble Piano phase,
Violin phase en Clapping Music live konden spelen voor haar nieuwe
choreografie, die ook de sample Come Out zou bevatten. Ik antwoordde
dat ik akkoord ging. Toen stond ik er niet echt bij stil, maar haar naam was
Anne Teresa De Keersmaeker. Ze zou één van de belangrijkste
choreografen ter wereld worden. Fase, het één uur durende meesterwerk
waar ze toen aan werkte, zag ik uiteindelijk pas in 1998. Deze choreografie
op mijn muziek was een echte openbaring. Ze wist precies waar mijn
eerste stukken over gingen. De zorgvuldige en gedetailleerde belichting
helemaal bij het begin van Piano Phase creëert overlappende schaduwen,
als een accentuering van de subtiele verschuivingen en faseringen in de
repetitieve bewegingen. Het tweede deel, Come Out, wordt opgevoerd op
een duister podium met twee kleine hanglampen pal boven de hoofden
van de dansers, terwijl zij op een krukje zitten. De scène verwijst naar een
politiebureau. De bewegingen, die allen zittend gebeuren, moeten de
gevoelens van de ondervraging versterken – brutaliteit, woede en
seksualiteit – die allemaal impliciet in de sample zitten. Impliciet, maar
nooit begrepen of vermeld door de muziekcritici, tot De Keersmaeker.
Opnieuw vat ze niet alleen het vormelijke aspect van het stuk, maar raakt
ze tijdens de lange slotmelodieën naar het einde toe ook het hart van de
onderliggende lyriek. Het laatste deel, dat wordt opgevoerd als een soort
vaudeville-unisonoduet bij Clapping Music, zorgt voor een lichte afsluiter.
Hoewel, als de twee dansers van links op het achtertoneel naar rechts op
het voortoneel komen, net onder de twee ‘politielampen’ die nog altijd op
hun plaats hangen, klikt het hele stuk in elkaar. 

Uit: La Renaissance du Livre, 2002
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"Met ‘Fase’ gaf De Keersmaeker het minimalisme een nieuw gezicht. Het
ziet er nog steeds verbluffend uit."
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