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L-E-V
Love Chapter 2

hun getormenteerde, scherpe en strakke 
moves volhouden – of is er na een tijdje 
tóch ruimte om even te ontspannen, en 
laten de dansers hun pokerfaces toch 
even verslappen? Zijn ze voorzichtig 
opnieuw op zoek naar toenadering, 
misschien? Of, wie weet, liefde?

Eyal laat de deur alvast op een kier. “Ik 
heb het idee van een trilogie altijd al 
interessant gevonden,” geeft ze toe. “Ik 
hou van vervolgen en ik zou er graag nog 
een stuk aan breien. Eigenlijk zit in alles 
wat we doen een continuïteit, dus ik ben 
zeker dat het er nog wel van komt.” Maar 
eerst Love Chapter 2 zien te overleven... 
Eyal: “This creation is a reason to cry.”
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tekst: Lies Xhonneux

Het verhaal van L-E-V-oprichters Sharon 
Eyal en Gai Behar leest als een (modern) 
sprookje. Zij: een knappe choreografe 
die jarenlang op het allerhoogste niveau 
danste bij de Batsheva Dance Company, 
het wereldvermaarde Israëlische 
gezelschap van Ohad Naharin (de personal 
trainer die Natalie Portman door haar 
veeleisende danspartijen in Black Swan 
(2010) hielp). Hij: de koning van het 
nachtleven in Tel Aviv die kelders en 
ondergrondse parkings omtoverde tot het 
decor voor immens populaire raves. Het 
was op een van die feestjes dat de twee 
elkaar tegen het lijf liepen. Eyal was 
geïntrigeerd door de hippe housevogel 
en nodigde Behar in 2005 uit op een 
repetitie. Kort daarna werden ze een 
koppel én collega’s: Behar werkte mee 
aan Bertolina (2005) en aan alle Eyal-
choreografieën die volgden. Het duo heeft 
intussen twee kinderen. Hoewel Eyal haar 
werk omschrijft als haar levensverhaal 
(“it’s like the story of my life, but we have 
deadlines so I’m always cutting it; it’s a 
long story that carries on”, liet ze zich 
ooit ontvallen), doen haar stukken heel 

wat minder sprookjesachtig aan. Laat u 
door de titel Love Chapter 2 dan ook niet 
misleiden: verwacht geen klef gedoe, 
maar zet u schrap voor een aanstekelijke 
uitputtingsslag waarin frustratie en 
eenzaamheid nooit ver weg zijn. 

VAN CATWALKS TOT  
CULTURELE CENTRA
Eyal en Behar krijgen bij elke productie 
ondersteuning van de derde vaste L-E-
V-poot, Ori Lichtik. Deze drummer, dj 
en rave-organisator die de grondlegger 
van de Israëlische technoscene wordt 
genoemd, voorziet de voorstellingen 
van in het prille begin (sinds Bertolina, 
dus) van meeslepende soundscapes 
en pompende beats. Een veelgehoorde 
uitspraak is dan ook dat het werk van 
L-E-V “even goed in een technoclub past 
als in een operagebouw”. Sinds kort 
kunnen we zeggen dat zelfs modeshows 
tot de mogelijkheden behoren. Eyal 
hielp namelijk om de Spring-Summer 
2019 collectie van Christian Dior te 
transformeren tot een adembenemende 
show waarin dansers tussen modellen 
optraden terwijl er witte rozenblaadjes op 
hun hoofden neerdwarrelden.

Liefde, maar dan van de eenzame soort



OBSESSIEF-COMPULSIEF 
LIEFDESVERDRIET
Nadat een vriend het gedicht aan Eyal 
had laten lezen, vond de choreografe een 
‘soulmate’ in Hilborn: “Zijn tekst is heel 
herkenbaar. Ik kon maar niet stoppen 
met lezen. En voor mij leek het op dat 
moment al een choreografie, een mal 
waarin ik mijn inspiratie – en mezelf – 
kwijt kon. Het was de allereerste keer 
dat ik zoiets meemaakte; dat de kern van 
een stuk zich zo helder aftekende in mijn 
hoofd voordat we er nog maar íets mee 
gedaan hadden. Ik wist perfect hoe het 
aanvoelde, hoe het rook.”

Eyal omschrijft OCD Love als “het 
einde der tijden, zonder genade. Een 
bloemengeur, maar dan met een 
duister kantje. Zoals in een gat vallen, 
en er niet meer uit komen. Veel lawaai, 
maar tegelijk een wanhopige behoefte 
aan stilte”. Ze vertelt dat ze tijdens 
het maakproces bovendien het gevoel 
had “alsof er een donkere steen door 
mijn borst stak”. De bewegingen van 
haar dansers hebben niet alleen iets 
compulsiefs; de gewrongen lijven lijken 
soms gevangenissen – en dan weer 
worden het wapens. Geen happy-go-lucky 
stuk dus, en hetzelfde kan van opvolger 
Love Chapter 2 gezegd worden. Volgens 
Eyal vindt de laatste performance plaats 
“after all had been lost already” en er 
alleen nog “broken crumbs of love” 
overblijven.

NIET MEER ADEMEN,  
NIET MEER SLAPEN
“Ik denk dat ze prachtig samen passen 
en dat het interessant is om ze na elkaar 
te zien”, zegt Eyal over OCD Love en Love 
Chapter 2, “maar de twee stukken staan 
ook echt wel op zichzelf.” De Israëlische 
omschrijft ze als “twee heel verschillende 
kinderen van dezelfde moeder”. Er 

zijn inderdaad wel wat contrasten te 
bespeuren. In OCD Love verschenen de 
dansers in verschillende formaties op het 
toneel (in groepjes, maar ook solo en in 
duo’s), terwijl de androgyne performers 
in de opvolger geen seconde rust gegund 
is. Ze staan gedurende het hele stuk met 
z’n allen op de scene, op de tippen van 
hun tenen – zonder hulp van spitzen of 
schoenen met hakken, maar gewoon op 
sokken, en ze geven geen krimp. 
Eyal beseft maar al te goed dat haar 
choreografie veeleisend is: “Mijn dansers 
zeggen altijd dat deze stijl enorm moeilijk 
is, zowel fysiek als emotioneel. Maar 
hoe extremer het is voor het lichaam, 
hoe meer de emoties eruit komen! Soms 
kunnen mijn dansers niet meer ademen 
of slapen ze dagenlang niet omdat ze zo 
veel moeten vragen van hun lichaam en 
hun geest.”

LIEFDE NADAT DE VALIEZEN 
ZIJN GEPAKT
Hoewel de dansers vaak als een uniforme 
massa in cadans bewegen of ze minstens 
in elkaars kielzog blijven, maken ze 
bitter weinig contact. Ze zitten in hun 
eigen wereldje (“dreaming in our blind 
body”, om Eyal te citeren), hun gezichten 
uitdrukkingsloos en hun bewegingen 
hoekig. Soms raken ze zichzelf aan, 
strelen ze hun eigen heupen of buik, of 
kussen ze hun eigen schouders – gebaren 
waaruit eenzaamheid en verlangen 
spreekt. De getraumatiseerde, soms 
gevaarlijke dansers grijpen zichzelf naar 
de keel en wringen zich in allerlei hoeken, 
maar geven zelden toe aan het dierlijke 
soort sierlijkheid dat er in OCD Love nog 
wel vanaf spatte. 

Zelfs wanneer Lichtik zijn hypnotiserende 
en pulserende (live) beats even inruilt 
voor een sensueel salsadeuntje en 
akoestische gitaren, blijven de dansers 

HELEMAAL GAGA
L-E-V heeft de laatste tijd niet stilgezeten, 
want naast het Dior-spektakel was er 
nog The Look (2019), een choreografie 
voor de Batsheva Dance Company die 
de hele wereld rondtoerde. Dat betekent 
meteen dat de breuk met artistiek 
directeur Naharin intussen verteerd is – 
en dat is niet zo vanzelfsprekend als het 
misschien lijkt. Toen Eyal en Behar in 
2011, en na een aantal projecten onder de 
Batsheva-paraplu, aankondigden dat ze 
het gezelschap gingen verlaten, daverde 
de Israëlische danswereld op haar 
grondvesten. Eyal had maar liefst 23 jaar 
bij de groep gesleten en er verschillende 
belangrijke functies vervuld, waaronder 
die van ‘associate artistic director’ en 
(vanaf 2005) huischoreograaf. 

Naharins gezelschap de rug toekeren 
was niet makkelijk voor Eyal, die de 
vergelijking maakte met een relatiebreuk: 
“Je gaat uit elkaar met je geliefde, en 
dan pas begin je te beseffen wie je bent 
zonder hem. Je leert zoveel over jezelf.” 
De ‘scheiding’ was vriendschappelijk, 
maar had wel verregaande gevolgen voor 
Naharin, die in 2008 zowat de helft van 
zijn gezelschap mee zag vertrekken.

Doorheen de jaren ontwikkelde 
Naharin een unieke bewegingstaal, 
‘gaga’, die Eyal ook als basis nam voor 
de L-E-V-repetities. “Gaga verkent 
multidimensionale bewegingen”, legt 
Naharin uit. “We genieten van het 
brandende gevoel in onze spieren, we 
staan op springen, we zijn ons bewust 
van onze explosieve kracht en gebruiken 
die soms ook. We veranderen onze 
bewegingen door er nieuwe uit te vinden. 
We verleggen onze grenzen.” 

Gaga gaat uit van de helende kracht van 
bewegingen en biedt een kader om het 
hele lichaam te verkennen. De dansers 

oefenen zonder spiegels, op basis van 
regels, maar vooral van intuïtie. Ze 
kopiëren immers geen bewegingen, maar 
maken zich de instructies helemaal eigen. 
Gaga-beoefenaars herken je aan hun 
enorme flexibiliteit en stamina – de Britse 
krant The Independent omschreef Love 
Chapter 2 niet voor niets als een “test 
voor het uithoudingsvermogen”. 

DE LOVE CYCLE VAN L-E-V
Love Chapter 2 (2017) is het intense 
tweede deel van de Love Cycle die L-E-V 
in 2015 lanceerde met OCD Love, vorig 
jaar te zien in de Warande. ‘OCD’ staat 
voor ‘obsessive compulsive disorder’, 
en het klopt wellicht dat de liefde ons 
allemaal lichtjes neurotisch maakt. 
Iemand met spreekwoordelijke vlinders 
in de buik wordt een compulsieve 
smartphone-checker in de hoop 
een bericht van Hem of Haar te zien 
verschijnen, terwijl meer geroutineerde 
koppels al even dwangmatig 
boodschappen op elkaar afvuren van 
ochtend (‘Goed geslapen, schat?’) tot 
avond (‘Hoe was je dag, schat?’). 

Voor OCD Love liet Eyal zich inspireren 
door een Texaanse ‘slam poet’ die 
effectief aan een dwangneurose lijdt. Deze 
Neil Hilborn schreef in 2011 het gedicht 
“OCD”. In dit relaas over een stukgelopen 
relatie vertelt hij hoe zijn geliefde het in 
het begin allemaal nog aandoenlijk vindt 
dat hij haar bij elk afscheid zestien keer 
moet kussen (of vierentwintig keer als het 
woensdag is), maar dat ze na een tijdje 
botweg zijn ritueel onderbreekt omdat ze 
niet te laat wil komen op haar werk. Na 
nóg een tijdje gaat ze er met een ander 
vandoor. “I can’t breathe because he only 
kisses her once — he doesn’t care if it’s 
perfect!”, schrijft Hilborn, heart-broken.


