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Met veel plezier verwelkomen wij de Franse choreograaf 
Christian Rizzo opnieuw in deSingel. Hij was onze eerste 

‘Artiste Associé’, in het seizoen 2010-2011. In januari 2015 
presenteerden we de memorabele dansvoorstelling 

‘D’Après une histoire vraie’, waarin 8 mannelijke dansers 
een betoverende groepsdans brachten, geïnspireerd op 
medi terrane danstradities. Ondertussen leidt hij het 
Centre Chorégraphique National in Montpellier, dat hij 
heeft omgedoopt tot ICI, Institut Chorégraphique 
International.
Als veelzijdig kunstenaar beweegt Christian Rizzo zich 
graag in “de vruchtbare zone van de dubbelzinnigheid”, 
een omschrijving van cineast Stanley Kubrick waarmee 
hij een grote affiniteit heeft. Zijn nieuwste choreografie, 

‘une maison’, die begin maart het licht zag in Annecy, is 
opnieuw een voltreffer. Zowel de scenografie van zijn 
hand - een magistrale lichtsculptuur doet de open ruimte 
steeds wisselend gloeien - als zijn choreografie voor 14 
dansers bekoren van het begin tot het eind. De intensiteit 
wordt halverwege de voorstelling opgedreven wanneer 
een piramide zijn rustige esthetiek verliest en zijn bruine 
aarde prijsgeeft aan het spel van de dansers. Een 
knipoog naar of een ode aan de illustere ‘Sacre’ van Pina 
Bausch? In ieder geval is vanaf dat moment ook de notie 
van verlies, ingetogen rouw en eenzaamheid voelbaar. 
Maar het werk, dat sereen aanzet met solo’s, duo’s en 
trio’s, vindt zijn uiteindelijke uitbundigheid in de 
samenkomst van alle dansers in een finale en haast 
rituele groepschoreografie. Christian Rizzo: “Op een 
bepaald ogenblik zijn mensen samen en ervaren dit als 
noodzakelijk. Ik wil dit graag een huis noemen. Het is 
gewoon een manier van denken. Ik parafraseer 
Marguerite Duras die zei: “Wat er ook gebeurt, een huis 
is altijd een familiehuis”. Welke familie maakt niet uit, je 
kan altijd een familie uitvinden.”

Christian Rizzo: “Wanneer ik muren 
moet bouwen, dan denk ik aan het 
bouwen van vensters en een deur!“ 
Uw drie vorige stukken spraken fundamenteel over de 
dans. Waarover gaat de voorstelling ‘une maison’? 
In de vorige trilogie lag het accent op iets dat buiten me 
lag: ik observeerde danspraktijken waarmee ik minder 
vertrouwd was. Dat accent is nu verschoven naar wat 
binnenin zit, iets intiems. Wat mij de laatste tijd 
bezighoudt, is de onderlinge wisselwerking tussen 
abstractie en fictie. Ik tracht deze twee polen te 
verbinden tot één entiteit. 
Ik tracht bij de dansers een intieme ervaring te doen 
ontstaan, een gewaarwording die zich installeert tussen 
mij, de dansers en het publiek. Ook al gaat het in ‘une 
maison’ om een grote groep van 14 dansers, toch 
werken we veel op micro-relaties, waardoor zich 
verbindingen op micro-schaal binnen de groep voordoen, 
tussen één persoon en twee anderen bijvoorbeeld. Het 
gaat mij dus niet om een benadering van de massa als 
iets eenvormigs of een groepsbeweging. Wat ik wens te 
onderzoeken met deze voorstelling, is een bijzondere en 
paradoxale verhouding tot eenzaamheid, wanneer men 
als enige met iets af te rekenen heeft en tegelijk de 
andere, de gemeenschap tracht te benaderen. Dat 
interesseert me: hoe je naar de andere toe neigt.  

U spreekt over een tactiele relatie tussen de dansers. 
Hoe heeft u hieraan gewerkt?
Ik wilde onderzoeken hoe het begin van een beweging 
vaak niet komt vanuit de persoon zelf, alleen voor zichzelf, 
maar steeds in contact met iemand, of tenminste vanuit 
een spoor van dit contact. Het is omdat zich een contact 
heeft voorgedaan, een aanraking, iets tastbaars, dat de 
beweging ontstaat. Het is een flux die voortkomt uit iets 
dat buiten je ligt. Ik bleef hangen bij iets dat 
ogenschijnlijk onschuldig is omdat ik ervan overtuigd 
ben dat hierin het verband met het begin van een 
beweging ligt. Ik zocht ook naar iets tactiels vanop 
afstand, lichamen die in contact met elkaar treden door 
een blik of observatie. Er is altijd een soort spel - zoals bij 
ping-pong, een partij biljart of schaak - dat maakt dat 
alles zich construeert in een oorzaak-gevolg verband. 

In ‘une maison’ staat het samenzijn centraal. Wat precies 
maakt volgens u dit samenzijn mogelijk en noodzakelijk?
Ik heb vele jaren statische stukken gemaakt, het was 
mijn manier om in die tijd naar de wereld te kijken. 
Vandaag ervaar ik heel erg de noodzaak om met 
beweging te werken. De kwestie van de dans is een heel 
prangende kwestie. In ‘une maison’ stel ik de vraag wat 
mij in beweging brengt en wat ik zelf in beweging breng. 
Ik hou heel erg van het idee dat ik tegelijk gewild en 
ongewild met beweging te maken heb. Het gaat over 
een constante paradox: ik beweeg want ik word 
bewogen, maar terwijl ik beweeg, breng ik iets anders in 
beweging dat op zijn beurt mijn manier van bewegen 
beïnvloedt. Het is een flux, een circulatie, een constant 
vlindereffect. Men ontketent iets en daaruit ontstaan 
multipele relaties van oorzaak en gevolg. Als ik dit vertaal 
in termen van fysieke verhoudingen, gaat het over 
evenwicht, aantrekking, afwijzing. En dat alles - zo voel ik 
het aan - zet me aan het werk. Sinds enkele jaren nemen 
het paradigma van de beweging van de planeten onder 
elkaar, de kwestie van de curve, de spiralen, het 
circulaire, meer en meer plaats in, terwijl mijn stukken in 
het begin heel rechtlijnig waren. Het heeft ook te maken 
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met cellen, met andere gemeenschapsvormen. De 
versnelling of de fusie kunnen slechts bestaan wanneer 
de andere aanwezig is. Ik heb zin om deze verhouding 
door te trekken tot aan de aanraking, om in mijn werk het 
tactiele toe te laten.
Samen zijn. Om bewogen te worden en om te kunnen 
bewegen. Ziedaar de kwestie van de beweging voor mij 

- de noodzaak om bewogen te worden omdat de andere 
je beweegt, in een constante verhouding van geven en 
nemen. Samen zijn in de beweging. Een beweging in de 
vorm van een continue flux, waarvan men zelfs het 
vertrekpunt niet meer kan aanwijzen, zoals de flux van de 
zee en de wind. 

Een cyclus van voorstellingen is afgesloten, u heeft zich 
tegelijk volledig gewijd aan de missie van het Centre 
Chorégraphique. Gaat het in deze voorstelling niet op 
een bepaalde manier om het delen van uw ervaringen 
binnen de muren van dit centrum met het publiek?
Als ik spreek over een huis, dan gaat het zeker ook over 
de behoefte om dingen samen te brengen, ervaringen 
van plastische of dansante aard, nieuwe ervaringen maar 
ook ervaringen ingeschreven in het verleden, om dingen 
terug op te roepen en erover te communiceren. Een huis 
als ruimte waar dingen samenkomen die vaak een beetje 
los van elkaar komen te staan. Dat is precies de reden 
waarom ik wilde postuleren voor het Centre 
Chorégraphique de Montpellier, vanuit het verlangen om 
al deze ervaringen te bundelen. Een plaats geven aan al 
deze verschillende praktijken betekent hun samenhang 
belichten.  Het is een actie gericht op de toekomst, om 
na te gaan waarheen dit mogelijk leidt. Het is geenszins 
een vorm van bilan. Ik zou eerder zeggen dat het gaat om 
een levende matrix: het kiemt. 
Het is wat van buiten komt, dat de muren doet leven. 
Wanneer ik muren moet bouwen, dan denk ik aan het 
bouwen van vensters en een deur! Eerst de openingen. 
De muren komen daarna, om de openingen mogelijk te 
maken. Voor mij verbindt een muur twee openingen. Het 
is best mogelijk dat door het project van het CCN op te 
vatten als een open plek - die doorkruist wordt met 
praktijken, ideeën, verschillende esthetieken, alles wat 
meerstemmig is -  daardoor precies een hernieuwd 
project voor de podiumkunsten ontstaat. 

Ik heb de indruk dat uw werk fundamenteel politiek is, 
al was het maar in de verhouding tot uw dansers en het 
publiek, en dus in de verhouding tot macht. 
Er zijn mensen die behoefte hebben aan een duidelijke 
formulering wat betreft de inhoud van een stuk. Ze 
zeggen me dat de manier waarop de ruimte 
georganiseerd wordt, vandaag geen belang heeft. 
Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het precies dat is 
wat je in staat stelt om naar de wereld te kijken: een flux 
van mensen in een ruimte, dat vertelt een heleboel 
dingen over hun gedragingen. Ik heb altijd gezegd dat ik 
de wereld observeer en vormen reproduceer vanuit de 
betrachting om het evenwicht in de wereld te herstellen. 
Ik vind dat dit een politieke activiteit is. Ik ben op mijn 
niveau begaan met economische kwesties en 
vraagstukken die verband houden met het sociale leven, 
zoals hoe we wel of niet moeten samenleven. Ik ben een 
spons die ik samendruk wanneer ik me aan het werk zet. 
Ik maak voorstellingen omdat ik met dingen bezig ben 
die ik wil delen. Ik hou heel erg van het idee om de blik 
van de mensen op te poetsen, ik zou willen dat mijn 
werk ertoe bijdraagt om te zien hoe je buurman zijn 
schouder beweegt en dat men niet constant met 
beelden opgescheept zit die men niet kan begrijpen. 
Daarom ook toon ik hoe de dingen gefabriceerd zijn. 
Mensen aan het werk tonen, is een activiteit met een 
politiek gehalte. Wat ik doe, wil ik delen met een publiek 
omdat ik geloof dat het helpt om naar de wereld te 
kijken. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat het me 
niet langer zou interesseren. Ik wil iets aanreiken dat 
helpt te kijken waardoor de mensen geen schrik hebben 
van hun eigen verbeelding. Ik laat soms enkele mensen 
in vertwijfeling achter maar er zijn anderen bij wie de 
verbeelding in gang schiet op basis van wat ze zien. Het 
is niet zozeer de wil om mensen rond een idee te 
verzamelen maar wel om iets tussen ons te plaatsen 
waardoor vreugde, haat of reflectie ontstaat. We zien 
dan vervolgens wat eruit voortkomt.

Bron: fragmenten uit interviews afgenomen door 
Nathalie Yokel (2019), Smaranda Olcèse Trifan (2018) en 
Marie Thérèse Champesme (2009)
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Christian Rizzo, geboren in Cannes, leeft en werkt in 
Montpellier. Hij zette zijn eerste artistieke stappen in 
Toulouse, waar hij een rockband oprichtte en een 
kledinglijn ontwierp. Na een opleiding in de beeldende 
kunsten in Nice, richtte hij zich meer en meer tot de dans. 
In de jaren 90 doorkruiste hij Europa als danser, onder 
meer in het gezelschap van Mathilde Monnier. Vaak 
tekende hij ook voor het geluidsontwerp en de kostuums. 
In 1996 richtte hij zijn eigen structuur op, l’association 
fragile. Sindsdien maakte hij tal van choreografieën 
waarin licht, muziek en scenografie bouwstenen zijn in 
een continu spel tussen fictie en realiteit. Hij maakte 
installaties en performances, solo- en groepswerk. Zo 

kwamen inmiddels een 40-tal producties tot stand. Sinds 
1 januari 2015 leidt hij het Centre Chorégraphique 
National de Montpellier-Occitanie. Hij verdedigt er een 
transversale visie op creatie, vorming, artistieke educatie 
en betrokkenheid van het publiek. Als choreograaf, 
beeldend kunstenaar en curator zoekt Christian Rizzo 
onophoudelijk naar de relatie tussen lichaam en ruimte in 
verhalen waarin fictie en abstractie nauw met elkaar 
verbonden zijn. Christian Rizzo: “In deze samenleving 
doet men ons geloven dat alles eeuwig is. Met zoʼn illusie 
kan het ontwaken in de werkelijkheid hard zijn. Ik geloof 
het tegenovergestelde. Alles verdwijnt. Enkel door 
rituelen kan je dingen in stand houden of herinneren.”
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