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Een liefdesbrief aan de dans
Femke Gyselinck is een choreografe om in de gaten te
houden. Haar Letters 2 dance is ongrijpbaar mooi.
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Letters 2 dance
Van Femke Gyselinck. Speelt nog op 23 april in C-Mine (Genk), 10, 11 en 12 mei in
Vooruit (Gent), 25 mei in Magdalenazaal (Brugge) en 11 en 12 juni in Kaaitheater
(Brussel). ����� 

Moet je een dansvoorstelling kunnen lezen om ze te begrijpen? Het is
een vraag die blijft hangen na Letters 2 dance. Met zo’n titel wek je
natuurlijk verwachtingen. Femke Gyselinck – zus van drummer Lan-
der en  theatermaker Wannes Gyselinck – liet zich inspireren door
typografie en het alfabet. Dat spoor zie je op het eind nog wanneer
de choreografe, in trio met Sue-Yeon Youn en Luka Svajda, absurde  -
letterbeelden maakt. Denk:  YMCA met een twist.

De rest van de voorstelling is echter een poëtische ontdekkingsreis
die de klassieke dansgrammatica op haar kop zet en een volstrekt
nieuw abc uitvindt. Samenvatten wat de dansers allemaal uit hun
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mouw schudden, is onmogelijk. Gyselinck, Youn en Svajda volgen
allemaal een aparte bewegingslijn, met een eigen signatuur. Knap
hoe dat nooit tot een kakofonie leidt – al kom je ogen tekort.

De dans is hyper precies zonder zijn
spontane flair te verliezen, pingpongt

fijntjes met de muziek en laat de frases van
de dansers ingenieus door elkaar lopen

Vooral de mysterieuze fysieke taal spreekt tot de verbeelding. Een
greep uit het aanbod: Svajda die clownesk op één been ronddraait
terwijl hij tussen duim en wijsvinger het puntje van zijn neus vast-
houdt. Youn die al ‘shuffelend’ over het podium sliert. Gyselinck die
op haar rug kantelt en achteloos haar benen in de lucht gooit. Wat
een rijkdom aan materiaal dat je niet meteen met dans associeert.
Het is zo open en onvoorspelbaar, vol humor en zelfrelativering,
maar evengoed vol verstilde schoonheid want alles wordt even ele-
gant en ingetogen uitgevoerd. Het matcht perfect met de eclectische
geluidsscore van  Liesa Van der Aa – een mishmash van ijle viool-
klanken, twinkelende piano en jazzy vibes – en het decor van ge-
kleurde plexiglaswanden waardoor het licht telkens verandert.



In het begin van Letters 2 dance lijk je nog overal subtekst te zoeken.
Wat is toch het systeem achter de bewegingen? De dans heeft onmis-
kenbaar iets concreets en soms zelfs verhalends, zonder dat je er echt
de vinger op kunt leggen. Je lijkt echo’s te herkennen uit sprookjes
(Roodkapje en de boze wolf, iemand?) en popsongs. Na verloop van
tijd laat je je echter steeds meer  leiden door de logica van de choreo-
grafie zelf, die haar geheimen niet prijsgeeft. Het lezen wordt inge-
haald door de beweging.  Precies zoals het hoort.

Gyselinck rijmt haar intuïtieve en ontwapenende aanpak met een
sterk oog voor compositie. Niet voor niets was ze negen jaar artistiek
assistent van Anne Teresa De Keersmaeker. De dans is hyperprecies
zonder zijn spontane flair te verliezen, pingpongt fijntjes met de mu-
ziek en laat de frases van de dansers ingenieus door elkaar lopen.
Moet je be weging kunnen lezen om ze te begrijpen? Nee, het lijf
spreekt voor zich.
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