
No Man’s Land

Het werk van Quan Bui Ngoc is groepswerk. De inbreng van zijn dansers – hun ideeën, 
maar ook hun persoonlijkheid en présence – is even belangrijk als zijn eigen inbreng. 
“Mijn dansers zijn mijn vertrekpunt”, zegt hij zelf. “En dat is bij No Man’s Land niet 
anders. Het creatieproces is pas begonnen toen ik wist wie ik voor mij zou hebben. In 
dit geval: vrouwen. Enkel maar vrouwen. Vandaar het idee om rond gender te werken, 
of toch vooral rond het beeld dat vrouwen van mannen hebben.  Omdat het vrij jonge 
dansers zijn wou ik de voorstelling ook luchtig houden. Geen politieke statements, 
zoals ik anders graag doe, maar beelden. We brengen onder andere clichébeelden van 
‘de man’, die vrouwen nakijkt, zich in het kruis krabt, dat soort dingen… Het publiek 
mag die beelden gewoon nemen voor wat ze zijn. Al kan je stiekem ook associëren met 
ruimere maatschappelijke thema’s, zoals het belang van gender, etniciteit en racisme. 
Het verband is soms klein, verwaarloosbaar haast, maar het zit er wel in. Het is blijkbaar 
sterker dan mezelf.” (lacht )

No Man’s Land staat doorgaans voor het gebied  tussen de grenzen in, 
meestal zelfs tussen twee vijandelijke legers. De militaire connotatie is 
snel gemaakt, zeker nu de herdenking van honderd jaar Eerste Wereld-
oorlog volop is begonnen. Niet zo bij choreograaf Quan Bui Ngoc. Zijn 
vertrekpunt was de exclusief vrouwelijke cast voor deze voorstelling en 
hun visie op mannen. 

Meisjes, ze zijn het and’re soort, mijnheer

No Man’s Land

Quan Bui Ngoc  (° 1976, Hanoi) begon zijn carrière 
in het klassiek ballet. Na zijn opleiding aan de 
Nationale school van Vietnam gaat hij dansen bij 
de Opera van Hanoi. Op zijn 21ste pas maakt hij 
kennis met hedendaagse dans, nadat hij is uitge-
nodigd naar Frankrijk. Hij volgt er een jaar les aan 
de school van Istres. Vijf jaar later, in 2002, werkt hij 
voor het eerst samen met choreograaf Alain Platel 
van Les ballets C de la B,  voor de voorstelling Wolf. 
De samenwerking wordt verder gezet. Na een tijd 
wordt hij zelfs verantwoordelijke voor de educa-
tieve projecten bij les ballets. Tussendoor werkt hij 
ook voor de opera van Hanoi, het conservatorium 
van Gent en geeft hij workshops in Frankrijk, Duits-
land, Hongarije en Brazilië. In 2012 richt hij samen 
met de Zwitserse zanger en performer Daniel 
Hellmann een eigen gezelschap op: 3art3company. 
Hun debuut, K., een mix van muziektheater en 
dans, haalt meteen uitmuntende recensies.

Quan Bui Ngoc

Ik verklap mijn dansers meestal 
pas net voor de première waar de 
voorstelling voor mij over gaat.

Mannen zijn van Mars, vrouwen van Venus, we spreken een andere taal. “Maar dat 
hoeft geen probleem te zijn”, vindt Quan. “Integendeel. Daar schuilt net veel poëzie 
in.  Tijdens de voorstelling is er een passage waarin de meisjes boodschappen… hoe 
moet ik het zeggen… hoesten of hikken. Je begrijpt nauwelijks wat ze zeggen. Dat kan 
frustrerend zijn. Maar in mijn verbeelding groeit er iets heel moois uit zo’n beperking: 
een nieuwe manier van communiceren.”

“Ook het einde van de voorstelling vind ik ontroerend, omdat het de verschillen over-
brugt. Het een soort hymne die we brengen, zoals ze zingen voor een voetbalwedstrijd. 
Typisch mannelijk opnieuw, maar zo ‘schoon’, hoe die mensen daar samen staan te 
zingen, verenigd in muziek. Eigenlijk willen we dat iedereen op dat moment met ons 
meezingt, ook het publiek. Liefst luidop, maar toch minstens in hun hoofd. We dagen 
ze daarin uit. Niet met een voetbalhymne trouwens, maar met een nummer dat in 
Vlaanderen universeel is.  De grap is dat ik het nummer, als Vietnamees, zelf niet ken. 
De meisjes hebben het gekozen. Ik heb hen al gevraagd waar het over gaat, maar ze 
krijgen het niet uitgelegd. Nu, het werkt wel, dat heb ik al gezien.” 

Wie we zijn vs. hoe we ons voordoen

Authenticiteit is een basisgrondstof in de voorstellingen van 
Quan. “Het lijkt contradictorisch dat we daar met de dansers 
heel hard aan gewerkt hebben. Authentiek betekent net heel 
spontaan, vanuit jezelf. Wat maakt iemand interessant op een 
podium? Hun uniciteit, hun karakter. Je moet daarmee uitpakken 
als danser. Maar dat vraagt durf, persoonlijkheid en zelfvertrou-
wen. Je moet jezelf graag zien. Alle aspecten van jezelf. Als kin-
deren leren we braaf in de pas lopen: met twee woorden spre-
ken, vriendelijk blijven. Iemand die je kent, die geef je een kus. 
Iemand die je niet kent, geef je een hand… dat soort conventies. 
We leren ons te gedragen, ons op een bepaalde manier voor te 
doen, maar dat is niet wie wij in werkelijkheid ‘zijn’. In mijn voor-
stellingen wil ik dat masker doorbreken en de dansers laten zien 
zoals ze écht zijn, ook de gekke en duistere kantjes en zelfs die 
kantjes die ze van zichzelf niet kennen of willen erkennen.”

Bij de première begint het pas

Passerelle biedt uitdagingen aan jonge dansers, maar ook aan 
de choreografen die er te gast zijn.  “Voor mij betekende dat 
samenwerken met mensen die ik niet ken. Normaal houd ik 
eerst een week lang auditie voor ik mijn dansers selecteer. Ik kijk 
wie er met zijn lichaam kan doen wat ik mij inbeeld,  of omge-
keerd: wiens lichaam mijn verbeelding prikkelt. En dan kies ik. 
De audities bij Passerelle waren veel minder intensief. Een paar 
uur lang maar en ik had mij sowieso al voorgenomen om met 
iedereen samen te werken die zich voor de repetities vrij kon 
maken. Maar ze hebben mij niet teleurgesteld. 

Eigenlijk is een voorstelling pas af 
als ze de allerlaatste keer gespeeld 
wordt.

Om zo ver te komen speelt het ‘spel’ een belangrijke rol. “Ik 
probeer mijn dansers zo veel mogelijk vrijheid te geven om te 
spelen en te exploreren tijdens de repetities. Het is zelfs zo dat ik 
hen tijdens het creatieproces nooit expliciet vertel wat ik precies 
wil maken of welke richting ik uiteindelijk uit wil. Ik wil hen daar 
niet mee belasten. Ze moeten vrij zijn om hun ding te doen. 
Meestal verklap ik pas net voor de première waar de voorstelling 
-voor mij- over gaat. 

Grappig genoeg zitten er in de voorstelling een aantal clichés, 
die op het eerste zicht haaks staan op die drang naar authen-
ticiteit. “En toch weer niet”, vindt Quan. “De manier waarop de 
dansers bijvoorbeeld een man uitbeelden die zich in ’t kruis 
krabt is er ver over. Bijna karikaturaal. Ik zou dat zelf nooit zo 
doen (lacht). Maar het vertelt wel veel over hoe zij mannen 
percipiëren, hoe zij dus voor een deel in de wereld staan.“

“Ook het feit dat we sneller moesten werken dan wat ik gewoon 
ben, was geen obstakel, maar een leerschool. Bij Alain Platel 
sleutelen we soms zes maanden aan een voorstelling. No Man’s 
Land hebben we in twee weken gemaakt. Je leert efficiënt 
werken zo. Een maximaal effect bereiken binnen een beperkt 
tijdskader. Nu, sowieso zal dit stuk nog veel moeten groeien. 
Maar dat is altijd zo. Veel mensen denken dat een voorstelling 
af is wanneer ze in première gaat, maar dan begint het pas. Het 
is zoals een baby die je op de wereld zet, de basis is er, maar er 
moet nog een hele evolutie gebeuren. Eigenlijk is een voorstel-
ling pas af als ze de allerlaatste keer gespeeld wordt.” 




