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Seven things to keep in mind

1. be present in the now
2. be open, curious and sincere
3. observe the space and the others
4. challenge yourself and the other
5. create a playful and bold transformation
6. shift perspectives, relations and societies
7. everything is always changing, always in process

foto op voorblad door Vitorino Coragem



Om een sterkere performer en regisseur te worden vertrok ik in april 
naar Lissabon voor de intensieve performance opleiding PACAP 
(Program for Advanced Creation of Performative Arts). Voor deze 
editie van PACAP is het programma ontwikkeld door Vânia Rovisco. 
Zij heeft een achtergrond in dans en is actief in de wereld van theater 
en kunst. Voor het programma heeft ze dansers en choreografen 
uitgenodigd en ook performance kunstenaars, een acteur, een 
geluidskunstenaar, een textielkunstenaar, een yoga docent en een 
opera zangeres. PACAP stond voor het eerst ook open voor 
performers zonder achtergrond als danser. Ik ben dankbaar dat ik 
deze unieke opleiding heb mogen volgen.

Dans was altijd ongrijpbaar voor mij, ondanks vele samenwerkingen 
met dansers. Gedurende de opleiding voelde ik mij geleidelijk steeds 
zekerder worden als danser, performer en maker. Ik ontdekte dat juist 
het níét weten (of minder weten) vrijheid en ruimte voor experiment 
kan geven.

Vanuit Brazilië, Portugal, Frankrijk, Italië en Roemenië waren 16 
performers samengekomen, waaronder dansers, acteurs, 
theatermakers en beeldend kunstenaars. Deze disciplines bij elkaar 
ontwikkelden zich over vier maanden in een chaotische explosie aan 
energie en prikkelende ideeën, waarbij niets te gek was en we elkaar 
steeds aanscherpten en uitdaagden. Iedereen had waardering voor 
elkaar. De relatie tussen mens en ruimte was een onverwacht 
gemeenschappelijk onderzoeksveld en dit zorgde voor een constante 
stroom van uitwisseling van ideeën. 

De opleiding was een wervelstorm aan ervaringen met elke week 
les van nieuwe docenten, waardoor het nauwelijks mogelijk was 
om te reflecteren. Deelname aan het programma betekende 
overgave aan de curator. De spanning in de groep liep soms hoog 
op en dit bracht ons dichter tot elkaar. We deden veel oefeningen 
om de meest minuscule bewegingen van het lichaam te 
controleren. Ik durfde steeds meer en kreeg meer bewustzijn van 
mijn lichaam en zo leerde ik om mijn gedachtes los te laten. Door 
“in mijn lichaam” te zijn werd het denken niet meer leidend en 
ontstond er een synthese tussen mijn lichaam en mijn geest.

Om een choreografie voor een performance te ontwikkelen heb ik 
geleerd met verschillende strategieën te werken. Ik leerde 
bijvoorbeeld bewegen vanuit alledaagse handelingen, vanuit een 
tekst, een tekening, een getal of een van de elementen. Het was 
verhelderend om mijn eigen karakteristieke manier van bewegen te 
laten omschrijven en vervolgens tegenovergestelde bewegingen op 
te zoeken (wild tegenover rustig, zeker tegenover zoekend, etc).

De week sloten we meestal af met een performance-avond en 
daardoor kon ik veel oefenen in het performen met publiek. Aan het 
eind van de vier maanden presenteerde ik een solo-performance, 
waarbij ik alleen mijn lichaam gebruikte. Ik kwam dicht bij het 
publiek en keek ze ongegeneerd aan. Van tevoren had ik me niet 
voor kunnen stellen dat ik zoiets zou durven. En erg belangrijk: 
humor kreeg opnieuw een plek in mijn performance!

Op dit moment doe ik een mime-cursus om het gebruik van humor 
in mijn performances nog verder te ontwikkelen. Mijn volgende stap 
is om nieuwe performance-objecten te maken om de grenzen 
tussen het werk, de ruimte en het publiek te overschrijden. Ik wil 
nog dichter bij mijn publiek komen en het publiek onderdeel maken 
van mijn werk.

Graag wil ik Stichting Gerbrandy Cultuurfonds, Stichting Niemeijer Fonds en de crowdfunders van mijn campagne op Voordekunst hartelijk bedanken 
voor het mede mogelijk maken van mijn studiereis naar Portugal.

Danser, performer en maker
Mijn deelname aan het programma voor Advanced 
Creation of Performative Arts bij Forum Dança in 
Lissabon, Portugal, april - augustus 2019.



Hoogtepunten uit de lespraktijk



Tijdens de eerste week van het programma maakten we kennis 
met verschillende culturele instanties, zowel binnen het gebouw 
waarin Forum Dança gevestigd is, als ook verschillende 
instellingen verspreid over Lissabon. Zo bezochten we o.a. 
Alkantara (zie foto), een instelling voor performance kunst waar 
we spraken met de curatoren en de huidige artist in resident, en 
ZDB, een tentoonstellingsruimte waar door de exposerende 
kunstenaar Antonio Poppe werden rondgeleid. Poppe gaf ons 
een paar werken later een workshop bij Forum Dança (zie 
hieronder).

In deze les van kunstenaar, dichter en performer 
Antonio Poppe werken we in meditatieve staat al 
neuriënd aan een inktschildering. Vervolgens zijn 

we vanuit de geschilderde lijnen gaan 
improviseren. Hoe vertaal je een tekening in een 

beweging? Onder andere door deze oefening heb 
ik ontdekt dat het voor mij goed werkt om vanuit 

een “instructie” te werken, dat kan zijn in de vorm 
van een tekening, woord, zin of gedachte.

foto op vorige pagina door Vitorino Coragem



Twee weken lang hebben we butoh lessen gevolgd van 
twee verschillende docenten met beide een eigen kijk 
op butoh. Er zijn verschillende manieren om butoh te 
omschrijven en geen van allen kan het bevatten: om 
van binnen uit gedanst te worden; je eigen identiteit 
verwijderen om meer jezelf te zijn; bewegen vanuit het 
onderbewuste; een dood lichaam dat binnenin het 
lichaam leeft; transformatie van de staat van zijn. 

We begonnen met een loopoefening waarbij elke stap 
je eerste en laatste stap is. Vervolgens een oefening 
om te transformeren in de elementen, zoals water, 
lucht en vuur. In het begin vond ik het erg lastig om 
hierbij mijn gedachtes los te laten, later lukte het 
steeds beter om me over te geven aan de beweging.

Aan het einde van deze twee weken is deze foto 
gemaakt, waar we ons van de ene naar de andere kant 
van de ruimte bewegen om aan het einde een bloem 
achter te laten, die onze ziel symboliseert. 

foto door Yael Karavan





Manifesto by Lola Bezemer on 05.07.2019

1. be present in the now
2. be open, curious and sincere
3. observe the space and the others
4. challenge yourself and the other
5. create a playful and bold transformation
6. shift perspectives, relations and societies
7. everything is always changing, always in process

Op de vorige pagina een foto van een van de vele 
groepsoefeningenen die we over de maanden hebben gedaan: een 
gezamenlijke zoektocht naar balans en uitrekken. Het was 
inspirerend om elkaars krachten als performer en mijn rol binnen de 
groep te ontdekken.

foto door Yael Karavan

In de theorie lessen van Ezequiel Santos besproken we uitvoerig 
hedendaagse theorieën, kunst en dans en onze persoonlijke 

doelen en ethiek. Ook gaven we één op één al onze collega’s 
een beschrijving van hoe we de ander waarnemen. Het was een 

waardevolle week met tijd voor reflectie en om te leren hoe 
anderen mij zien. De week sloot af met het schrijven van een 
eerste versie van een manifest (zie hiernaast mijn manifest).



We gaan de zee in aan het strand van Comporta. De 
golven in Portugal zijn verrassend sterk en duwden 

mij de eerste keer meteen om ver. De wilde zee 
herinnerde mij aan de vele oefeningen om stevig en 
gebalanceerd te staan en zo kon ik de krachtige zee 

gebruiken om mijn balans verder te trainen.





Op de vorige pagina een foto van de performance Temporary 
Entrance die ik maakte samen met Maria Abrantes als onderdeel 
van het programma “Temporary Zone” bij Culturgest (zie hieronder).

foto door Alina Usurelu

foto door Margriet Smulders

Als onderdeel van PACAP hebben we in 
samenwerking met jonge kunstenaars, dansers, 
acteurs, multi-media kunstenaars, filmmakers en 
componisten een dagprogramma vol performances 
en installaties gemaakt bij Culturgest in Lissabon. 
Samen met de danser en choreograaf Maria 
Abrantes en componist Pedro Latas ontwikkelde ik 
Temporary Entrance, een site-specific performance 
en installatie die we samen met 4 andere dansers en 
performers hebben uitgevoerd. Het was voor het 
eerst dat ik de mogelijkheid had om met een 
choreograaf samen te werken. 

Door deze ervaring heb ik meer zelfvertrouwen 
gekregen met betrekking tot het aansturen van 
dansers en ik heb sterker het gevoel dat mijn ideeën 
interessant zijn voor de dansers om te onderzoeken. 

In de performance leidden we de bezoekers middels 
onze performance en installatie via een omweg het 
gebouw van Culturgest naar binnen. Het is een 
onderzoek naar interactie met en het regisseren van 
publiek door middel van performance, kleur en 
geluid.



Tijdens de verschillende open studio’s, 
de presentatie bij Culturgest en de 
eindpresentatie bij Forum Dança heb ik 
mijn performances aan een breed 
publiek van makers en curatoren 
kunnen testen.

Op de foto een interactie met iemand uit 
het publiek die tussen mij en Daniel, 
een andere deelnemer PACAP, 
ingeklemd wordt.  

foto door Vitorino Coragem



We sloten PACAP af met solo-performances. 
Hierbij heb ik bewust gekozen om een 
performance met alleen mijn lichaam als 
materiaal te gebruiken. Het werken met een 
materiaal is essentieel voor mijn praktijk, maar 
kan soms ook iets zijn om achter te 
verschuilen. Ik wilde de opleiding graag 
afsluiten met het gevoel dat ik ook zonder een 
fysiek materiaal een solo-performance kan 
maken. 

In de performance onderzocht ik met mijn 
beweging de ruimte als veranderlijke entiteit. 
De ruimte manifesteerde zich in mijn lichaam 
eerst als rechtlijnige bewegingen en later 
kwamen er steeds vaker veranderingen in de 
beweging. Als een ruimte die instort of juist 
een metamorfose ondergaat. Er kwam steeds 
meer gekte in de performance, zowel in mijn 
bewegingen als gezichtsuitdrukkingen. Ik 
bewoog vlak langs, tussendoor, onder en 
achter het publiek dat over de ruimte was 
verspreid. 

foto door Vitorino Coragem



Terug in Nederland deed ik een week later 
mee aan een korte residentie georganiseerd 
door Derde Wal en heb ik een nieuwe 
performance gemaakt voor Festival de 
Oversteek in Nijmegen. De residentie bood 
mij de perfecte mogelijkheid om meteen door 
te gaan op wat ik in Portugal geleerd heb en 
dit te verbinden aan het werken met fysiek 
materiaal.

Met een grote roze wapperende doek om mij 
heen fietste ik over de dijk. Al vanaf grote 
verte was ik zichtbaar in mijn roze gewaad 
dat sterk contrasteerde met de groene 
omgeving. Dichterbij keek ik de 
tegemoetkomende fietsers aan, waarbij ik 
steeds verschillende gezichtsuitdrukkingen 
gebruikte, soms verbaasd, soms een extreme 
glimlach, soms een tong uit de mond en 
andere gekke bekken. De reacties van de 
bezoekers waren meteen afleesbaar in hun 
gezicht. Het was bijzonder hoe, ondanks het 
korte moment van samenkomst met de 
toeschouwer, er een heel direct en vaak zelfs 
intiem contact ontstond.

foto door Robbie Driessen


