
the power (of) the
fragile

Mohamed Toukabri

vr 25 nov 2022 · 20u | duur: 1u
inleiding om 19u30 in de Greta Weynzaal



een poëtisch duet tussen moeder en zoon

Mohamed Toukabri werd als zoon van een klerenmaker geboren in
Tunesië en danst al sinds zijn twaalfde. Op straat leerde hij
breakdancen, maar al snel vervoegde hij het Sybel Ballet Theater
onder leiding van Syhéme Belkhodja. Op zijn zestiende volgde
Toukabri een dansopleiding in Parijs aan de International Academy of
Dance. In 2007 keerde hij terug naar Tunesië voor een studie aan het
Mediterranean Centre for Contemporary Dance. Tussen 2006 en
2008 werkte hij ook samen met choreograaf Imed Jemaa.
In 2008 startte Toukabri aan een opleiding bij P.A.R.T.S. in Brussel,
waar hij ondertussen ook meewerkt aan producties van een resem
belangwekkende choreografen. Zo danste hij mee in verschillende
voorstellingen van Sidi Larbi Cherkaoui, was hij van 2013 tot 2018 lid
van Needcompany (het performancegezelschap van Jan Lauwers en
Grace Ellen Barkey), maakte hij deel uit van een remake van Zeitung
van Anne Teresa De Keersmaeker in 2012, en was hij te zien in een
productie van Aicha M’Barak en Hafiz Dhaou.

Als pas genaturaliseerde Belg onderzoekt Mohamed Toukabri als
choreograaf en danser hoe hij met grenzen moet omgaan, wat er zich
precies tussen en op een grenslijn bevindt en hoe hij die kan
verleggen of doen vervagen. Dansen was in Tunesië geen
vanzelfsprekendheid; Mohamed heten was dan weer in Europa niet
altijd evident. In zijn eerste solo, getiteld The Upside Down Man,
onderzocht hij aan de hand van zijn persoonlijke (dans)verleden wat
hij zelf “de grijze zone” noemt, de tussen-ruimte. Zo groette hij
iedereen persoonlijk bij het binnenkomen van de zaal en vroeg hij hun
naam, wat meteen de scherpe afbakening tussen toeschouwer en 



Pers

"Latifa amuseert zich kostelijk terwijl het duo zich door het stuk worstelt,
en oogst er ook veel applaus mee, maar het is natuurlijk maar wat het
is: een poging van een amateur om ‘echt’ ballet na te doen. Na een
minuut of zes houden ze het voor bekeken. Latifa bekent achteraf dat ze
helemaal niet houdt van dit soort muziek. Ze valt erbij in slaap. "

PZAZZ

danser doorbrak. Daarnaast beweert hij nooit echte dansvoorstellingen
te brengen, maar iets dat tussen een theatervoorstelling met dans en
een dansvoorstelling met tekst in zit.

Toukabri ziet de baarmoeder als een eerste thuisland, waardoor elke
geboorte een vorm van migratie is – en dus is iedereen migrant. In The
Power (of) The Fragile maakt hij dan ook de droom van zijn moeder
Mimouna (Latifa) Khamessi waar: professioneel dansen op een podium
in een ‘echte’ zaal. Samen proberen ze om grenzen te doen vervagen op
scène, eerder dan te zoeken naar de ruimte tussen die grenzen in. Het
gaat dan om de grenzen tussen dans en theater, tussen de twee
lichamen, tussen vertellen met woorden en tonen met bewegingen. Hij
toont daarnaast de verbindende kracht van tederheid en intimiteit
tussen twee mensen. Maar bovenal kaart hij aan hoe moeilijk het is voor
velen om te mogen gaan en staan waar ze willen. 
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