Isabelle Beernaert

BO is niet immuun voor talent, noch voor een winnaarsmentaliteit. Isabelle Beernaert is de verpersoonlijking
van dit alles. Een knappe vrouw met een zuiders temperament. Haar Belgische vader raakte onder de bekoring
van een Italiaans/Franse vrouw. Het koppel vestigde zich in Kortrijk. Daar stond haar wieg. Ze studeerde klassiek ballet, modern-jazz, show-jazz, pas de deux, mime, tango, Spaanse en Bulgaarse dans aan de Koninklijke
Balletschool van Antwerpen. Dat vormde de basis en de transitie, een opening naar wat ze nog niet onder de
knie had.

Z

e ging zich bij gerenommeerde mentors verder bekwamen in urban dansstijlen zoals hiphop, breakdance en etnische dansstijlen, w.o. Afrikaanse en Indische dansen. Een indrukwekkende opeenstapeling van de meest uiteenlopende dansvormen. Tegenwoordig is ze choreografe voor diverse productiehuizen en evenementen zowel in de media-, mode als theaterwereld. Bij het grote publiek is Isabelle
Beernaert bekend door de spraakmakende choreografieën die zij creëerde voor So You Think You Can
Dance en haar overwinning bij The Ultimate Dance Battle. Die jonge dansers bood ze een podium in een eigen
productie. Na die eerste succesvolle moderne dansvoorstelling ‘Ne me quitte pas’ volgt in december ‘Et après’. Een
voorstelling vol passionele pijn, maar ook levenslustig en pittig. Deze fascinerende klassemadam in een paar woorden typeren: extrovert, passioneel én warm .

Wij Belgen zijn nu niet het uitbundige volkje dat bij elke gelegenheid gaat dansen. Hoe kwam dans in je leven?

Ik denk in eerste instantie door mijn muzikale papa, een jazzmuzikant. Mijn ouders hadden ook een muziekzaak.
Muziek was een constante. We waren met drie zussen en mochten tekenacademie doen, conservatorium muziek
en ballet. Raar maar waar, elke zus heeft één van die richtingen gekozen. Ik was gebeten door beweging en dans.
Als men de top wil bereiken komt er heel veel werk en volharding bij kijken. Heb je het daar nooit moeilijk mee
gehad?

Eén van mijn karaktertrekken is dat ik heel gedreven ben, van kindsbeen af. Als ik een doel heb, ga ik er voor. Daar
heb ik geen problemen mee. Waar ik het wel moeilijk mee gehad heb was de afstand. Op acht jarige leeftijd heb ik
auditie gedaan voor de balletschool in Antwerpen en slaagde. Mijn mama zei: “Kindje, je bent nog zo klein. Je gaat
op internaat moeten!” Mijn passie was niet in te tomen, ik moest en zou de opleiding volgen. Tot mijn twaalf jaar
heb ik echt heel veel heimwee gehad. Ook de taal: ik was West-Vlaamse en opgevoed in het Frans. In de balletschool
stonden ze nogal op een correcte Nederlandse uitspraak. Tussen mijn acht en twintig jaar heb ik nooit het echte
familiale leven gekend. Ik was extreem gedreven: alles voor de dans. Ik heb een beetje het ‘nestje’ gemist. Daarom
ben ik zo gehecht aan mijn kinderen.
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BO mocht een repetitie bijwonen. “Et après” is een razend knappe aaneenschakeling van dansstijlen en emoties.
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In een repetitieproces raken ze soms hun bezieling kwijt. Het wordt routine.
Ik maak hen duidelijk dat dit niet kan. Ik wil geen poppen, maar mensen
op het podium. Er staan 17 voorstellingen op de affiche in Nederland en
België. Alle emoties en passen moeten tot in het kleinste detail verkend en
beleefd worden. Elke keer opnieuw.
“Et après” is geen afgeborstelde, steriele dansvoorstelling.

Isabelle Beernaert

Dat is een beetje mijn ding. Ik neem een risico met jonge mensen die nog
maar op de springplank van een (internationale) carrière staan. Ze worden
geëngageerd voor SYTYCD of The Ultimate Dance Battle en daarna vallen ze eigenlijk in een gat. Overal waar ze auditie doen zegt men: “Je moet
ervaring hebben.” Maar waar krijgen ze die kans? William Forsythe of de
Alvin Ailey Dance Compagnie is eigenlijk heel hoog gegrepen. Zéker nu:
er is geen geld! Ik ben eigenlijk een tussenschakel voor hen. Ik geef ze de
opportuniteit om te groeien.

Van waar de voorliefde voor choreografieën?

Dat weet ik echt niet, het zit gewoon in mijn genen.
Een choreografie is de overdracht van inspiratie en vakspecifieke vaardigheden.

Ja, dat is heel jong begonnen. Op familie- of klasfeestjes wou ik altijd een
toneelstukje of dansje opvoeren. Mijn collega-studenten vertrouwden daar
ook op. Isabelle zou wel iets in elkaar boksen. Ik gebruik artistieke vormen
als middel om mijn verhaal over te brengen.
Een choreografie is beweging, lijnen, structuren zien in de muziek.

Een analytische geest gekoppeld aan een synthetisch vermogen.
Precies, zo zit ik in elkaar. Het is een soort instinct.
SYTYCD en The Ultimate Dance Battle, in de titel zelf zit een uitdaging. De
deelnemers zijn dansers met kennis, techniek en toch moeten ze zichzelf
nog overstijgen. Hoe pak je dat aan?

Dat is soms duwen, trekken, stimuleren, het onderste uit de kan halen en
best vermoeiend. Maar ik weet dat het hen op een hoger niveau tilt en nog
meer vreugde kan brengen.
In 2011 was je de winnares van ‘THE ULTIMATE DANCE BATTLE’ 2011
(RTL/VTM ). Een onnavolgbare opzwepende performance.

Het was hard zwoegen en kostte bloed, zweet en tranen, maar de overwinning doet al die inspanningen vergeten. Het is als een roes.

De beleving van een personage is op zoek gaan naar de essentie van
muziek. Dat is sowieso niet het resultaat van een moment, maar van een
lange zoektocht.

Ja, ik vertrouw op hun intelligentie. Ze krijgen de vrijheid om hun rol in te
vullen. Ik ben streng op technisch vlak en heel streng muzikaal, maar ik geef
ze allemaal een moment in de show.
Om te excelleren..

Helemaal, ze kunnen uit hun schulp komen. Thomas Vanderlinden bv. is
een eindejaarsstudent uit Arnhem. De progressie die hij maakte in amper
twee maanden tijd is echt fenomenaal. Hij is zo dankbaar. Ik ben heel blij
dat ik hen dat kan bieden. De mensen moeten weten: ik zit verscheurd tussen de commerciële wereld en het theater.
Kunst als hogere vorm van creatie én culturele vormen die wel wat toegankelijker zijn voor een breder publiek, maar nog steeds verschillen van
entertainment.

Juist. Ik ben niet helemaal commercieel, maar ook niet puur artistiek. Het
is een spagaat tussen beide. Jonge mensen kunnen bij mij ervaring en métier
opdoen.
De Amerikaanse poëet Samuel Greenberg verwoordde het als volgt: “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination
and life to everything”. Dat probeer jij op de scène ook waar te maken.

Ik hoop het. Dans prikkelt de zintuigen: je oren, je ogen, maar ook je ziel.
Je bent bijzonder veelzijdig, beheerst een heel arsenaal dansstijlen.

Ja, daarom werk ik ook met twee soorten dansers in de productie “Et après”.
Urban dancers: breakdancers, hiphop én klassiek opgeleide dansers. Ik ben
klassiek geschoold, maar door mijn background heb ik ook veel affiniteiten
met modern-jazz. Ik heb me altijd sterk aangetrokken gevoeld door soul,
een goede groove. Dat heeft mij stilletjes aan naar Broadway jazz geleid.
Ik werd ook getriggerd door hiphop en breakdance. De verschillen zijn zo
interessant. Bij klassiek ballet is alles in de hoogte, echt het maximum. Bij
breakdance is het maximum de grond. Ik wou echt die twee extremiteiten
kennen, proeven van alles.
Als een artistieke kruisbestuiving?

Ik kan ook niet zeggen wat ik het liefste doe. Eigenlijk is het de bezieling
zelf die mij drijft.

‘Ne me quitte pas’ en ‘Et après’ zijn dansvoorstellingen met een verhaal
waar iedereen zich op een bepaald moment mee kan identificeren.

Ja, het gaat over liefde, angst, verdriet, loslaten, terugkomen. Het gaat over
alle emoties die we dagdagelijks beleven, een worsteling met de complexitiet
van het leven.
Kunst is een tastbare vorm geven aan het innerlijke. Het zodanig uitbeelden dat we het zien als uitwendig beeld van iets innerlijks is een zeer
zeldzaam vermogen.

Ik voel me soms een rare vogel. Ik voel me gezegend met het feit dat ik die
wereld zo diep en verregaand mag kennen en exploreren.
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Soms ben ik zo moe, dat ik bijna niets meer voel, ook door uitputting. Dan
ben ik bang dat ik mijn greep op de wereld verlies. Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven: pieken en dalen…
Op privé vlak?

Eerst verlatingsangst. Ik werd opgevoed door een zeer autoritaire vader. Dan
heb ik zeer jong een zusje en broertje verloren. Ik heb drie kinderen van een
andere vader. Ik heb een relatie meegemaakt waarin ik wel degelijk geconfronteerd werd met traumatische ervaringen. Dus een heel woelig liefdesleven omdat ik waarschijnlijk té gepassioneerd ben. De voorstelling “Ne me
quitte pas” was een kristallisatie van mijn laatste relatie. Dat was verscheurend. Na de opeenstapeling van al die trieste en confronterende dingen in
mijn leven was het de druppel die de emmer deed overlopen. Het was té
veel. Mijn hart was echt moe. Als ik het kan verwoorden: ik heb een oceaan
gehuild. Het is nu al meer dan drie jaar dat die relatie verbroken is en het
knaagt nog altijd aan mij. Er zit een draadje aan mijn hart waar constant aan
wordt getrokken. De relatie is gedaan, maar er is ook een kind. Alles is nog
niet opgelost. Anders berust je in de situatie. Nu voel ik mij soms verstikt.
Die beelden komen ook in de voorstelling. Het gevoel van ik kan niet meer
ademen. Onmacht ook.
Kunstervaringen kunnen het publiek helpen om in kritische situaties beter
te reflecteren.

Soms voel je dat een verhaal een punt heeft. Maar wanneer dat niet het geval
is blijft het verscheuren en pijn doen, omdat je ziel niet kan berusten. Koppels die blijven ruzie maken, zoals ik nu met mijn ex-man: het raakt niet
opgelost. Dat wil zeggen dat de goden niet akkoord gaan met de breuk die
er is. Die hebben wij gecreëerd en wij gaan die ook moeten oplossen. Als we
dat nu en hier niet doen gaan we in een volgend leven opnieuw in hetzelfde
zootje terechtkomen. Dat is iets waarin ik geloof. Het probleem is: ik heb
niet een antwoord op alles. Mijn taak in het leven is: loslaten. Dat weet ik.
Al die struggle for life vertel ik gewoon artistiek gezien.

aan de oppervlakte komen. Ik heb echt het gevoel dat wij in een grijze en
kille massa leven. Als ik bij mijn familie in Italië of Frankrijk ben: wij slaan
met de deuren, roepen tegen elkaar en twee minuten later zitten we samen
gezellig champagne te drinken. Dit is normaal, het is expressie. Je moet het
eruit laten. Hier wordt alle emotie angstvallig geweerd. Alles is geformatteerd. Luguber!
Succes is evenwel niet te onderschatten. Duizenden mensen bejubelen je
na een voorstelling. Later kom je op je hotelkamer en ben je alleen. Een
grotere contradictie kan bijna niet!

Dat is niet leuk. Neem nu SYTYCD. De show is gedaan. Als ik naar de
VIP-room loop, dat neemt één uur in beslag. Onderweg wordt ik gevraagd
om handtekeningen te zetten, samen op de foto te gaan. Dat is fijn. Maar
tegen dat ik in de VIP-room ben is iedereen al weg. Dan voel ik triestheid,
eenzaamheid. Verleden week stonden er nog drie diehard fans. Ik heb anderhalf uur met hen gebabbeld. Ze waren verbaasd dat ik tijd voor hen maakte.
Het is het delen van een passie. Ik krijg vijfduizend mails maar kan daar
onmogelijk op antwoorden, dan voel ik mij te kort schieten.
Nooit spijt dat je op die carrousel gesprongen bent?

Geen moment. Alles wat ik gedroomd heb als jong meisje heb ik op de ene
of andere manier al gekregen. Alles wat er nu bijkomt is een extraatje. Het
was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar daar heb ik ook geen spijt
van. Ik denk dat het zo moest lopen om een nieuw bewustzijn te creëren.
Waarom moeten mensen naar “Et après” gaan kijken?

Omdat het een geschenk is van mij naar jullie toe en op de scène staan twee
fantastische Vlaamse dansers, in de hoofdrol Nina Plantefeve, winnares van
‘So yoy think you can dance’ van vorig jaar en Arno Brys die nu in de finale
zit. Ik hoop dat ik jullie kan raken met mijn boodschap.
tekst: Viviane Redant

In het buitenland kunnen optreden. Succesrijke tournees maken streelt
het ego?

Nee, het is niet dat. Met mijn eerste productie “Ne me quitte pas”, was ik
heel blij. Het heeft veel mensen duidelijk gemaakt: emoties mogen weer

“Et après” 14 dec. Capitole Gent 20u
21 dec. Stadsschouwburg Antwerpen 20u.

