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BIO JULIO
Julio César Iglesias Ungo studeerde 
hedendaagse dans aan de Nationale 
Dansacademie in Havana en werd lid van 
de Nationale Dansacademie van Cuba. Hij 
werkte als danser met tal van ensembles 
in Europa en Latijns-Amerika, onder 
meer met Samir Akika en met Ultima 
Vez van de Belgische choreograaf Wim 
Vandekeybus.
Als choreograaf werkte hij voor het Duitse 
Renegade Theater en Theater Bochum. 
Hij choreografeerde tal van werken, onder 
meer in Cuba, Colombia en Mexico, voor 
het Bolsjoi Dance Festival in Moskou. 
Zijn dynamische dansstijl, gekenmerkt 
door een hoge mate van lichamelijkheid 
en een esthetiek die is doordrenkt van 
experimenteel danstheater, lees je ook in 
zijn werken.
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Met ‘The Well in the Lake’ dansen 
de virtuoze Portugees-Belgische 
Helder Seabra en zijn Cubaanse 
kunstbroeder Julia César Iglesias 
Ungo een uur lang de ribben uit het 
lijf. De existentialistische productie, 
met beiden als dansers en 
choreografen, focust op het leven en 
is een hommage aan Seabra’s broer 
Ricardo, die begin dit jaar overleed.

Ze hebben nooit samengewerkt bij 
Ultima Vez, de danscompagnie van 
Wim Vandekeybus. Seabra was er net 
vertrokken toen Ungo kwam, maar via een 
gemeenschappelijke vriendin maakten 
ze kennis in 2005 en meteen was er die 
match. Tegenwoordig zijn ze als broers.
Helder Seabra: ‘We lijken op elkaar. We 
zijn allebei movers. Het klikt op diverse 
wijzen: mentaal, fysiek, emotioneel. Er 
speelt een fijne energie tussen ons.’ 

Toen Seabra in 2014 zijn eigen compagnie 
HelKa oprichtte wist hij dat hij Julio in zijn 
eerste productie When The Birds Fly Low, 
The Wind Will Blow wilde. Zo gebeurde. 
Julio nodigde Helder vervolgens op 
zijn beurt uit voor The family (2014) in 
Duitsland, maar – what’s in a title – die 

durfde niet toe te zeggen omdat precies in 
die periode zijn eerste dochter Alicia zou 
worden geboren. 
Het volgende project zou een samenwer-
king worden: een dubbelchoreografie voor 
twee dansers: zij twee. De oorspronkelijke 
timing was seizoen 2017-2018, maar zo-
als dat bij veel bevraagde artiesten gaat, 
schoof de première op.

Helder Seabra: ‘De titel The Well in the 
Lake oftewel de bron in het meer verwijst 
naar een ruimte waar plaats is voor 
reflectie, waar je je kunt afzonderen, waar 
je beelden kunt laten komen en je jezelf 
weerspiegeld ziet in het water. Het is een 
impulsvrije plek buiten de maatschappij.’
‘We wisten al dat het over twee 
bloedbroeders zou gaan. Toen mijn broer 
Ricardo (33) op 8 januari 2019 stierf door 
medische nalatigheid was ik uiteraard 
helemaal kapot. Ik wist niet of ik de 
première in Münster überhaupt zou halen. 
Op een gegeven moment zei mijn familie 
in Portugal: “Helder, vertrek. Ga weer aan 
de slag.”’
Hij vertrok en nam zijn verdriet mee The 
Well in the Lake in.
‘The Well gaat dus ook over mijn 
overleden broer. Het is mijn hommage 
aan hem. Elke voorstelling rouw ik. De 



omarmen. Hopelijk bereiken de emotie en 
de energie het publiek.’
Helder Seabra staat voor vernieuwende, 
experimentele, fysiektartende dans. In 
The Well knipoogt hij ook naar tango en 
andere genres.
‘Iemand schreef na de Duitse première 
“Een klassieke pas de deux”. Daar had ik 
niet meteen aan gedacht, maar het klopt 
natuurlijk wel dat er een ontzettend grote 
harmonie zindert tussen Julio en mij.’ 
‘The Well in The Lake toont ons: Julio en 
mij, twee erg fysieke, multidisciplinaire 
artiesten. Wat niet betekent dat het 
de hele tijd hoogstandjes zijn die we 
opvoeren, er zit ook subtiliteit, er zitten 
knuffels in.’
‘Het is hedendaagse dans, met 
accenten van breakdance en inderdaad 
verschillende elementen van tango. Net 
als in tango nemen wij allebei graag de 
leiding, maar we kunnen ook volgen.’
‘Wij dansen de cyclus van het leven. We 
tonen ook vrolijke, troostrijke momenten. 
Het leven is een soort van arena. Wij 
dansen in een halve cirkel, de andere helft 
vormt het publiek.’
‘Je kent mijn zwak voor het concept 
van de open ensõ-cirkel uit de Japanse 
kalligrafie, die tegelijkertijd (lege) ruimte 
omvat, maar nooit helemaal compleet 
is. De cirkel sluit zich niet: met elke 
penseeltrek leg je een weg af, elke keer 
met een nieuwe houding of invalshoek 
omdat je onder nieuwe omstandigheden 
tekent (fysiek, mentaal en emotioneel 
niveau). Je kunt nooit zeggen dat je 
volledig bent aangekomen. En dat is 
voor mij het aantrekkelijke eraan. Want 
als je eenmaal aangekomen bent, is 
er onderweg misschien iets nieuws 
gevonden, waardoor de aankomst op zich 
al een nieuw vertrekpunt betekent.’
‘Voor mij betekent The Well het begin van 
een nieuwe cyclus in mijn thuiszaal de 
Warande.’
En dan corrigeert Seabra nog het woord 

‘duo’. ‘Eigenlijk zijn we geen duo, we 
zijn een kwartet. De muziek  van Stijn 
Vanmarsenille en Christoph Heinz is zo 
cruciaal hier. Stijn speelt ook nog meneer 
Tijd en Christoph meneer Dood.’
‘Je zult ook een vrouwenstem horen: die 
commandeert ons, leidt en confronteert 
ons. De stem is ook grappig. Ze is het 
alter ego van meneer Tijd en meneer 
Dood. Eigenlijk is zij de stem van het 
leven.’

Martine Cuyt

BIO HELDER

Helder Seabra (1982) is danser, docent, 
regisseur en choreograaf. Hij studeerde 
dans aan de Ginasiano Dance School in 
Portugal en PARTS Brussel. Jarenlang 
danste, assisteerde en choreografeerde 
hij bij en met de Vlaamse topchoreografen 
Sidi Larbi Cherkaoui en Wim 
Vandekeybus. Sinds enkele jaren maakt 
hij zelf succesvolle voorstellingen met zijn 
eigen gezelschap HelKa. 
When The Birds Fly Low, The Wind Will 
Blow, Seabra’s eerste grote productie met 
HelKa eind 2014, werd meteen een groot 
succes. In 2015 maakte hij In Absentia, 
over verlies en daarmee om te gaan, voor 
drie dansers en twee muzikanten. Beide 
voorstellingen werden gemaakt in de 
Warande en gingen er ook in première. 
In opdracht van de Warande maakte hij 
Urbach, een mix tussen urban dance en 
Bach. Hij presenteerde er Lore en Hiatus. 
Sinds 2018 maakte hij in opdracht 
producties voor de gezelschappen 
Johannes Wieland (Kassel), Unusual 
Symptons/Theater Bremen en MAD 
(Rusland) en zette hij tegelijk ook bakens 
uit voor nieuwe creaties binnen het eigen 
huis HelKa.

première viel op 8 maart 2019, precies 
twee maanden na zijn dood. Dat heb ik 
de ploeg pas na de voorstelling verteld, 
toen ze zagen dat ik niet kon stoppen met 
huilen.’ 
‘Jawel, wij waren erg close. Ricardo was 
de uitvoerder, ik was de creatieve geest 
(en uitvoerder). Als ik over technische 
moeilijkheden bij een productie praatte, 
zei mijn broer: “Dat fiks ik wel voor je.” 
Zijn dood is zo wreed en onbegrijpelijk.’
‘De ene dag had ik mijn dode broer in 
mijn armen. Tot afscheid omarmde ik zijn 
koude, stijve lichaam in een tot mislukken 
gedoemde poging om weer warmte in 
zijn lijf te krijgen. Twee dagen later had 
ik het pasgeboren zoontje van mijn zus 
in de handen. Hij was warm, levendig, vol 
energie, hij kookte bijna van levenslust.’
Hij kan het nog niet vertellen met droge 
ogen. ‘Die twee omarmingen lieten mij 
niet los. Eerst verloor ik mijn bloed, 
daarna kwam er nieuw bloed in de 
familie.’

LEVEN IS ALS EEN SPEL

De vraag ‘wat is leven?’ drong zich op bij 
The Well in the Lake.
Seabra: ‘Het leven is als een spel. 
Je wordt erin gegooid zonder  
gebruiksaanwijzing – die moet je al 
doende leren kennen. Bovendien wijzigen 
de regels ook nog de hele tijd.’
‘Je kunt het spel van het leven niet 
begrijpen, maar: je bent niet alleen. Er is 
altijd iemand die je door het spel helpt. ‘
‘Je kunt het niet over het leven hebben 
zonder de dood en omgekeerd.’
Seabra en Ungo zien in The Well in the 
Lake een Beckettachtig scenario. Ze 
dachten meer bepaald aan de tweeakter 
Waiting for Godot, waar twee vrienden 
zitten te wachten op een derde die niet 
komt. Vladimir en Estragon zitten in een 
soort niemandsland, mogelijk post-
apocalyptisch. Zo begint The Well ook. 

De openingsscène is niet minder dan 
spectaculair: in de schemerzone worden 
twee mannen op het podium gedropt door 
een wezen in overall en lasbril. 
‘Je mag erin zien wat je wil: zijn het twee 
dode lichamen na een catastrofe? Werden 
die weggehaald bij een arts? Gaat het 
om vluchtelingen? Om gestranden? Wat 
is de waarheid? Waarheid is efemeer. De 
waarheid bestaat niet. De enige zekerheid 
is onzekerheid.’
En dan worden de twee door de hamers 
van de muziek tot leven gewekt.
‘Wat doet een arts als een pasgeborene 
niet meteen huilt? Hij krijgt een klap op 
de billetjes.’
‘Wij tonen hoe het lichaam omgaat met 
geboorte. Het beweegt aanvankelijk 
spastisch. Je ziet de twee lijven snakken 
naar adem. Ze komen tot leven. Gaat 
het om supermensen? Is er sprake van 
reanimatie? Van hergeboorte?’
‘Wanneer begint leven? Wanneer je 
moeder je baart? Of in de moederschoot? 
Daar gaat het dan nog over een 
onzichtbaar leven. Je kan het in ieder 
geval nog niet aanraken.’ 

COMFORT AND CONFRONT

The Well in the Lake is een duet van en 
met twee vrienden. Ze dansen zich tot 
leven, ze leveren vuurwerk, bewegen dan 
weer als apen of spelen jongensspelletjes. 
Ze gaan hevig tegen en met elkaar 
te keer, dan weer wordt de dans een 
knuffel.
 ‘Ik hou van het principe comfort and 
confront: de twee troosten elkaar en 
staan tegenover elkaar. Er is harmonie, 
dan weer disharmonie. Ze zijn 
verbonden, ze steunen en dragen elkaar, 
vechten met en voor elkaar.’
‘Het onderwerp van de avond is ernstig, 
maar het is geen zwaar stuk. Het 
heeft vele en goede nuances, het is 
onvoorspelbaar, het zal het publiek 


