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l6r6me Meyer & Isabelle Chaffaud / Korzo producties -
premiere: I december 2005, Korzo theater, Den Haag

tourneer vanaf 3 december tot en met 4 maart 2006

recensie: 6 december 2005' NRC ]tandelsblad

voeten ean chaff4ud. ze staat o9
s$aer en plar* b€ho€dzaam mair
bcslisr hd vo.ten op de strrlrste
n.n, terwijl rold har! honderd€n

R.izcn, zoek a ef, vcrd€r gari
h.bb.n de dansels al v.cl g€daan
in hun g€d€eld€ verl.detr. Bijna
nigis.h i! ho. een vid.o"afdn&
h zijn g€"ichrzi.h vcmcngtlnet
har cElaat, een suFeat. v€rmen-
ging van echr m.t vinuel - wat
bchalvc e.tt prechris !<eld ook een
mooi. dctafoor opl.vdt voor hoe-
zetr ze zi.h zi€kv€rwanten v@ler,
op een mysticke mani.r ain will€n

De keht van Crrtr d corpt zit
v@ral in zullc b€€lderl die sren-
z€n @ pu.e video/performance
kunsi De dds zclfintrigeerteven-
eens. M.y€r en Chaffaud zijn bij-
zooder expressieve darsers die
wnuft hM achtere.ond (bij d€
B*sheva Datrce compdy eE bij
hct Ned€r16ds Drns Theaier) de
b<sre dsssen ge'mplulberd
lr.scn. ln ecn sptegelteldig Auet
Md.r.. chrfiiud rono ze hur
s.;ibjlirel.n ro<pcrekEchr. .

Tesen her einde k,jer edn &n
butoh ontle.nd. rpilirualitert rc-
z€tr var op dc d.ns. M€yers schok-
k rigc en sidd.r.nde bewesns.t
zijr s€ant op en drnsiaal die op
nan rtrrr vln Emio Gr€co. Zek !
hcr slot, wdbij bctdcn achter cl
kar met de rug nar het plblick
roe sek€erd synchroon beYregen et
darm.e h.t b€eld opro€p€n vin
hur .enwording, grect ad pla€i_
,at Ook als dat laltst€ ri€t b.susr
li - wat ik b€st wil.!nn€n.n- drt
nog zi.j. dat ale koek 12 iliie kw3l

Mooie beelden bij
speels Ssieke dans
voorstellirg: corps A co.ps v
Jdrome Meyer etr lsabelle
chalf.ud. Cezi.n: 1/12 in (orzo,
Den Haag. Tourne t/m 4 marr.

D@rIs^aELl,^l.^Nz
Daff is .ltijd lichamelijk, marr de
.rc k.cr rord j€ dar sterker bc
rur vln senaalt den .cn and.re
kcer. Bij crrtr d corys, €en ituet vo
Jdr6me Meyer en bibelle chaF
faud, lkr ler s.conpli.ecrder.
M€r eftviseel€nd drifttce €n
drcohachtig vcn a.gdc btregin-
gcn list hct accenr rErk op hun
ards€ tsiek. Ma:r ddbij srt€clt
hutr S.cstelijk€ vdboddenheid

In een voorstudie uit 2002 voor
dir du.rbevond het duo zich dicht-
bij de todchouwen, war onaa0ge-
Md itrri.h ws.Je kon hun zwcct
bij wijze@ sprcken ruiko. h de
ze uitgewerkte the*eFersi. is g€-
hl&is afst nd gEmmh. Bij .:n-
vang so:n de tw€c los van .Ikd,
elk ia €en ffadsptrtnt bouws€ltj..
ze balarc.ren o! nadrukkettjk
@nkete enk.ls, r€iken h€mclhoog
zonder €chr i.ts t. willen pakkcn.
Eenmaal w€g uit hun €isen hokjcs
maripuleen zi.i h.h, geeft m.t
hlndsebarer aan hoc hij ed be
p.ald€ houditrg socr aannems,
vaatoa ze zich met €en ldocke
duir< onder hem d@r kan werp€n.

Dat sDeelse is €enaardig elemef,t
in orrr d cfirr. Mooi is ook hoe vi-
dcobetden vin lelli Gueranfar op
d. drn6 zijn b€rrotikcr. op een
leiskoff€rtje ziin blj r:rving beel-
ded s€projecte.rd van de blotc

Corps I Corps


