
Twee topdansers in een mooie

choreografie zijn altijd wel het

bekijken waard. Maar J616me

Meger en lsabelle Chaffaud sla-

gen erin in hun duet de diepere

laag van een relatie zodanig

weerte geven datje als publiek

niet anders kunt dan volkomen

gefascineerd toekijken. ln de

KozoProductie Corps d Corps

verbeelden ze de overeenkom-

sten en verschillen in hun waar-

neming van dezelfde situatie.

Een interessant gegeven dat hen

op het lijf geschreven lijK.

Atrium, 24 september 2005. Puise-

rende muziek, pulserend licht. Twee

dansers - een man en een vrouw,

identiek gekleed, allebei lang haar

in een staartje - staan achter elkaar

met hun rug naar het publiek. Hun

bewegingen z1n intens, nu en dan

sgnchroon. Langzaam verschuiven

hun positres, en langzaam draaien

ze zich naar de zaal.7e dansen m6t

en v66r elkaar, lijkt het, altUd sa-

men rn dezelfde richting. Geen mo-

ment zUn ze meer dan een meter

van elkaar verwlderd, lsabelle Chaf-

faud en J6r6me Meger dansen

Corps d Corps, een duet dat ten

grondslag ligt aan een nieuwe

KorzoProductie met dezelfde titel.

Hoewel ze in deze eerste versre niet

over het toneel stuiven en zich niet

uitbundig rn de rurmte verplaatsen,

is de dans uitermate spannend om

naar te ktken. Hoe dat komt, is

moeilijk uit te leggen. Over dans

moetje tensiotte eigenllk niet pra-

ten, maar je moet het zren en bele-

ven.

lsabelle Chaffaud doet toch een po-

ging: "J616me en rk delen al twaalf
jaar ons werk en ons priv6: we heb-

ben het geluk dat we altud bU de-

zelfde gezeischappen konden dan-

sen en we wonen samen. Dat is een

bela ngrijke i nspiratiebron. Voor

Corps d Corps is datgene wat achter

de buitenkant van een relatie ligt

interessant. We graven dieper dan

de alledaagsheid. We kunnen alle-

bei hetzelfde gegeven totaal anders

interpreteren en er anders op reage-

ren. Dat brengt spanning teweeg. ln

het dagelijks leven zie je de schoon-

heid en kracht van een relatie niet,

je ziet alleen de oppervlakte. ln

Corps d Corps kqken we naaT wat

daarachter ligt en proberen het

naar een hoger niveau te tillen."

liefde vanuit de ziel

De nieuwe choreografie 1s gernspi-

reerd op de eerdere versie van Corps

d Corps, die het duo in 2002

maakte in opdracht van het CaDance

festival en rn brnnen- en buitenland

op de planken bracht. Tldens die

touTnee kregen ze strelende reac-

ties, vertelt Chaffaud: "Mensen wa-

ren geraakt door de intimrteit en de

kracht die we uitstraalden. ln het

duet ligt veel liefde. Geen erotische

liefde, maar liefde vanuit de ziel.

Die kracht zie je a1s krjker niet, maar

je voelt hem wel. Alleen al omdat

de mensen de eerste minuten onze

gelaatsuitdrukking niet zien, maar

wel onze energie gewaarworden."

De tweede Corps d Corps is geba-

seerd op de sterkste punten uit die

van 2002, dre als een soort flash-

back fungeren. "ln de nieuwe

choreografie gaan we verder. We

proberen meer pieken te bereiken,

waaTna we terugkeren naar het

oorspronkelijke stuk. We nodigen

het publiek uit om te reflecteren op

wat ze zien. Het is niet alleen maar

een mooi stukje dans."

Het onderwerp van Corps ci Corps

lqkt blzonder persoonlijk voor het

duo zelf, maar Chaffaud relatrveert

dat meteen: "We aarzelden of het

publiek wel moest weten dat wt
een stel zijn. Maar toeschouwers

herkennen meer als ze het w6l we-

ten. Bovendien gaat het niet over

6nze relatre, maar oveT relatres in

het algemeen. We willen ons niet

rsoleren van de klkers, we willen

het juist met hen delen,"

Nominatie

Met Corps d Corps hebben Chaffaud

en Meger een positieve boodschap

aan de kijker. "We laten zien dat in

een hechte relatre ook veel verschil-

len kunnen liggen. Conflicten gaan

we niet uit de weg, we gaan ze juist

aan. De urtkomst daarvan is niet

deprimerend, integendeel. We wil-

len dat de mensen naar huis gaan

met een gevoel van hoop en ver-

trouwen. Een goed gevoel."

De muziek br.; de nieuwe choreogra-

fie bestaat deels urt organische li-

chaamsgelurden, waarvan Meger

ook de begeleidende soundscape

voor de eerste versie maakte, en

deels uit muziek van Sebastian

Schatz. Videobeelden van Leili Gue-

ranfar ondersteunen het geheel.

ln Corps d Corps zien we niet de

eerste de beste dansers aan het

werk. Chaffaud en Meger dansten

brj de gerenommeerde Batsheva

Dance Compang in Tel Aviv en bij

het Nederlands Dans Theater.

Vanaf 2002 gaan ze als zelfstan-

dige dansers en choreograaf door

het leven. lsabelle Chaffaud werd in

oktober genomineerd voor de

Zwaan voor de beste dansprestatre

in het seizoen 2OO4-2OO5, een prijs

van de VSCD (Verenigrng van

Schouwburg en Concertgebouwdr-

recteuren). Ze werd genomrneerd

voor haar ro1 in Composs for Fools,

ook een choreografre van J6r6me

MeUer. Ze is blij met dre nominatie:

"Het is erg leuk, omdat het een er-

[rnin9 is en goede publiciteit op-\
leve\ Het is een beloning voorje

inro"Nnoen." Haar hechte band\-
met Meuer spreekt uit de toevoe-

ging: "lndirect is het ook een nomi-

natie voor J616me."
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Kozo Theater, 1 en 2 december.
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