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laten. Mijn voorliefde voor computers heb ik van mijn broer Alessandro, een briljant 
programmeur die veel te vroeg heenging, op de lee!ijd van 24 jaar. Ik bundelde mijn 
artistieke kennis op het vlak van dans, muziek, informatica en plastische kunsten om 
een cursus op poten te zetten rond de verhoudingen tussen dans en media. In 2000, 
dankzij de samenwerking tussen de dienst Informatique Pour Tous (met aan het hoofd 
Daniel Lepage en later Renaud Riou) en de faculteit Dans van Parijs 8, ziet Médiadanse 
het levenslicht, een laboratorium dat de verhoudingen tussen de podiumkunsten 
en nieuwe technologieën bestudeert.Ons werk bleef bij een aantal choreografen 
niet onopgemerkt. In 2002 begon ik samen te werken met Rachid Ouramdane, als 
dramaturg en extern adviseur. Tijdens die samenwerking vroeg Rachid me steeds vaker 
om materiaal te maken dat gebruikt werd in zijn creaties: teksten, geluidsfragmenten, 
beelden, programmeerwerk, en soms zelfs mijn directe aanwezigheid als regisseur of op 
de planken. In tussentijd bleef ik ook schrijven. Ik kreeg de verantwoordelijkheid over 
het luik “muziek” in de Dictionnaire de la danse van Larousse en publiceerde in Italië, 
samen met kunstcriticus Emanuele Quinz, een verhandeling over dans en nieuwe media: 
La scena Digitale. Nuovi media per la danza.

Na het behalen van mijn doctoraat rond dans en nieuwe media bleef ik les geven bij 
Médiadanse en zette ik mijn samenwerking met Rachid Ouramdane voort. Toen 
we in 2003 samen een paar van zijn stukken speelden tijdens de Biënnale voor dans 
in Cearà, stelden zijn codirecteurs me voor om een persoonlijke creatie te maken. Ik 
weigerde. Ik was geen kunstenaar, en had nooit de ambitie gehad om er een te worden. 
Maar ze bleven aandringen, en toen kwam mijn verborgen obsessie bovendrijven: een 
interactieve geluidsinstallatie, die één enkele toeschouwer volledig in het duister hult en 
hem zijn lichaam op een andere manier laat ervaren, via geluid dat gemoduleerd wordt 
door zijn bewegingen en verplaatsingen. Ik riep de hulp in van kunstenaar-ingenieur-
architect Christian Delécluse, en ons eerste stuk was geboren: Dans le Noir.

In een ruimte van het Museu de Arte Contemporânea in het Braziliaanse Fortaleza 
werd een interactieve geluidsinstallatie opgezet, waarmee de bezoeker in volledige 
duisternis zijn eigen bewegingen en lichaam op een andere manier kon gewaarworden. 

Een infraroodcamera aan het plafond, gelinkt aan de Isadora-so!ware, zorgde voor 
videotracking van bovenaf van de toeschouwer. De gegevens werden doorgestuurd 
naar een tweede computer, die via Max/MSP geluiden genereerde, positioneerde in 
de ruimte en van e"ecten voorzag op basis van de bewegingen en de positie van elke 
toeschouwer. Een interactief systeem met acht speakers, rondom opgesteld, zorgde voor 
de klank. Bij mijn terugkeer uit Brazilië besloot ik om de handen in elkaar te slaan met 
choreograaf Alain Bu"ard. We werden geselecteerd als geassocieerde “artiesten-leraars” 
aan Le Fresnoy om er les te geven en een oeuvre te creëren. Alain koos voor een #lm 
over en met Anna Halprin. Zij wist mij ook dusdanig te inspireren dat ik opteerde voor 
een generatieve website die improvisatiepartituren voor dans creëert, met de hare als 
inspiratiebron.

Het project was een succes, wat ons – mede ook door de uitnodiging die we kregen 
voor het festival voor hedendaagse dans in het Braziliaanse Recife –  deed besluiten om 
verder te gaan dan de website en van Under-score ook een theaterstuk te maken. We 
stuurden het concept in de diepte bij en ontwikkelden so!ware die in real time, aan 
de hand van gecontroleerde toevalsparameters, danspartituren voor improvisaties kon 
genereren. Under-score groeide uit tot een choreogra#sch hulpmiddel dat dansers doet 
improviseren aan de hand van ter plekke gegenereerde instructies. De instructies worden 
getoond op vier schermen, opgesteld in een vierkant. Elke danser draagt een witte broek 
en een gekleurd T-shirt: de symbolen die hij moet volgen komen overeen met die kleur. 
In het midden van het scherm wordt de scenische ruimte weergegeven, in de vakjes langs 
weerszijden de individuele tekstuele instructies. Die instructies voor de dansers zijn 
bijvoorbeeld ruimtelijke beperkingen, houdingen, een bepaalde speelstijl, te gebruiken 
lichaamsdelen of aanwijzingen voor de relatie met de andere dansers. Die beperkingen 
worden op semi-willekeurige wijze gegenereerd. Er is ook de mogelijkheid om in real 
time aan te geven in welke mate de verschillende soorten instructies afgestemd moeten 
worden op bepaalde eigenschappen (snelheid, onbeweeglijkheid, speeloppervlak…). Het 
resultaat is een improvisatiepartituur die deels machinaal en deels door onze ingrepen 
is ontstaan. De instructies zijn trouwens suggesties, geen verplichtingen: de danser moet 
niet alles tot op de letter volgen, maar als hij ze helemaal niet nalee! plaatst 

EERST EVEN MIJN VERHAAL IN EEN NOTENDOP. NIET UIT NAR-
CISME, MAAR OMDAT DE VELE KOERSWIJZIGINGEN, STIJLBREU-
KEN EN TEGENSTRIJDIGHEDEN DIE MIJN WEG KLEURDEN, ZOWEL 
DE REDEN ALS DE BRON VORMEN VAN WAT IK NU DOE EN, WIE 
WEET, OOK VAN DE MANIER WAAROP IK HET DOE.

Jarenlang kreeg ik van mijn moeder balletles, en als klein jongetje leerde ik ook een beetje piano spelen. Op mijn twaalfde 
verhuisden we van het Italiaanse platteland naar hartje Rome voor het werk van mijn vader, die advocaat en politicus was. 
De omschakeling van een Italiaanse school naar een Frans lyceum was voor mij even heilzaam als traumatiserend. De eerste 
grote schok was een feit, al was het op de keper beschouwd wel een gezonde schok. In 1980 kwam de eerste walkman op 
de markt, de Sony TPS-L2. Een nieuwe schok. Ik keerde het dansen de rug toe en koos voor een studie klassieke piano. Ik 
studeerde ook nog eens twee jaar rechten, zonder enig resultaat. Pas twintig jaar later begreep ik waarom ik er zo slecht in 
was en eigenlijk lak had aan het vak. Claude Levi-Strauss, die ook eerst twee jaar rechten studeerde alvorens een andere 
richting te kiezen, vertelt in Tristes Tropiques dat, nog meer dan de materie zelf, het de “klanten van die materie” waren die 
hem tegen de borst stuitten. Voor mij was het niet anders. Ik had het gevoel dat ik in een aquarium vol haaien was gevallen. 
Ik opteerde dan maar voor een master in musicologie. Meteen werd alles zonneklaar en eenvoudig. Ik was al snel druk in de 
weer en organiseerde colloquia,  muziek- en dansfestivals, publiceerde boeken en werd publicatieverantwoordelijke voor de 
Opera van Rome. Kortom, ik was goed op weg om een academische carrière als musicoloog uit te bouwen. Ik had het gevoel 
dat ik eindelijk de juiste weg was ingeslagen om mezelf te verkennen, te kennen en te de#niëren. Ik liet Rome even voor wat 
het was, om als musicoloog aan de universiteit Parijs 8 een doctoraat te gaan schrijven over de verbanden tussen dans en 
muziek. Tijdens mijn lessen aan het departement Dans raakte ik echter gefascineerd door de aanpak van Michel Bernard, 
Hubert Godard en Laurence Louppe. Alweer een schok, een nieuwe koerswijziging. Ik begon ook stages hedendaagse dans 
en improvisatiecontact te volgen, met onder anderen Mark Tompkins, Stéphanie Aubin, Paul-André Fortier en Odile 
Duboc. Na een paar ingrijpende identiteitscrisissen besloot ik om de muziek vaarwel te zeggen en weer voor dans te kiezen. 
Een moeilijke keuze: het is niet evident om datgene waarin je geloo!, wat je wilt zijn, wat je vormgee! zomaar achter je te 

Armando Menicacci

Armando Menicacci studeerde dans en muziek. Hij behaalde 
een master in de musicologie en een doctoraat voor zijn 
onderzoek naar de verhouding tussen hedendaagse dans 
en digitale technologieën aan de Universiteit Paris  8. Daar 
richtte hij het centrum Médiadanse op, een laboratorium 
voor onderzoek, onderwijs en creatie op het raakvlak tussen 
dans en digitale technologie, waarvan hij nog steeds directeur 
is. Sinds 2009 doceert hij aan de EMA (École Media Art) in 
Châlons sur Saone. Hij is ook actief aan de Bilge University 
in Istanbul, de Universidade Federal do Rio de Janeiro  en de 
Bartlett School of Architecture in Londen.

Menicacci publiceerde diverse artikels en boeken, 
waaronder La Scena Digitale. Nuovi media per la danza. 
Hij was verantwoordelijk voor de sectie ‘Muziek’ in 
het Dictionnaire de la Danse van Larousse. Naast zijn 
onderzoeks- en onderwijsactiviteiten treedt hij op als 
adviseur en medewerker voor verschillende choreografen 
en gezelschappen, waaronder Rachid Ouramdame, Alain 
Bu"ard, Vincent Dupont en Kondition Pluriel.

Samen met Christian Delecluse richtte hij in 2007 het 
collectief Digital Flesh op, met als werkterrein plastische 
kunst, muziek, podiumkunst en digitale technologie. De 
interactieve installaties en choreogra#eën van het gezelschap 
waren reeds te zien in Groot-Brittannië, Brazilië, Spanje, 
Frankrijk, Italië, de Tsjechische Republiek, Tunesië en 
Turkije.

KIES DE RICHTING 
VAN JE EIGEN 
COMPLEXITEIT, DE 
ANDEREN ZULLEN ER
WEL AAN WENNEN.

Armando Menicacci, Portret
© Aylin Kalem

Armando Menicacci werkt aan een installatie in Buenos Aires, april 2011
 © André Parente
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Voor ik me rechtstreeks ging betrekken in het hele creatieve gebeuren hielp de 
nodige literatuur me om de rol van de wetenschapper te relativeren: Wittgenstein 
bracht me het inzicht bij dat elke redenering in feite een taalspel is tussen tal 
van andere mogelijke taalspelen; volgens hem hee! “elke vorm van gefundeerd, 
rationeel geloof een irrationele grondslag”. Nietzsche zei het al: “Wat is waarheid? 
Een beweeglijk leger van metaforen, metonymieën, antropomor#smen, kortom, 
een som van menselijke relaties die poëtisch en retorisch opgeblazen, overgedragen 
en verfraaid zijn en na lang gebruik voor een volk vaststaand, canoniek en bindend 
lijken: waarheden zijn illusies waarvan we vergeten zijn dat het slechts illusies zijn.” 
Musicoloog Carl Dahlhaus verklaarde, met Wittgenstein als inspiratiebron, dat wat 
hem betre! objectiviteit slechts de intersubjectieve constructie is van een groep 
die hetzelfde taalspel deelt. Ikzelf zie vandaag wetenschappelijk onderzoek als 
een café met een groot terras, gevuld met tafels waaraan druk wordt gedebatteerd 
en waar meningen met elkaar worden geconfronteerd. Ik hoef enkel maar te 
kiezen aan welke tafel ik wil aanschuiven. Ik hoef enkel mijn gesprekspartners en 
tegenstanders te kiezen, wetend dat men aan de tafel ernaast perfect legitiem een 
mening die loodrecht staat op de mening van mijn tafel, als vaststaande waarheid 
kan beschouwen. Dat is niet meer dan normaal en geheel terecht. Beide groepen 
hebben gelijk, een gelijk dat eigen is aan de groep, een gelijk dat voortvloeit uit de 
taalspelen die leven in elk van de gemeenschappen. 

Ik werk vandaag op drie fronten. Nadat ik was vertrokken bij de faculteit Dans 
van Parijs 8 bood Dominique Pasqualini me een baan aan als docent bij de École 
Media Art (EMA) Fructidor in Chalon-sur-Saône, waar hij aan het hoofd staat. Het 
project van Dominique trok me aan, onder andere door de open, baanbrekende 
kijk op het onderwijs, dat er niet als overdracht van bestaande vaardigheden 
wordt beschouwd maar als een uitwisseling van vraagstellingen. Aan de EMA 

werk ik met professoren Jacques Vannet en Armèle Portelli in een dynamiek rond 
de kunsten die audiovisuele media gebruiken als een milieu van gedachten. We 
zetten onderzoeksprojecten op touw die de grenzen van de interactiviteit in vraag 
stellen, in samenwerking met partners uit de academische wereld zoals de Federale 
Universiteit van Rio de Janeiro, de Bilgi-universiteit van Istanbul en de Bartlett 
School of Architecture in Londen.

Ik werk trouwens ook met Erik Houiller aan een stuk van Steven Cohen, Title 
withheld for legal and ethical reasons, bedoeld voor het binnenplein van het Palais 
des Pâpes tijdens het festival van Avignon van 2012. Stevens verbeeldingskracht 
intrigeert me: hij is gebeten door heel subtiele percepties en slaagt erin om die over 
te brengen. Ik maak de beelden voor dit unieke project.

Op dit moment ben ik ook geassocieerd kunstenaar van de Manège van Reims, waar 
ik werk aan mijn eerste soloproject: Mona Lisa, le sexe, le parfum, la bière, Carmen 
et nous. Het gaat om een ontmoeting met het publiek waarbij ik vertel en analyseer 
hoe ik kleine marktobjecten en grote kunstwerken zie. Niet om de anderen op 
te leggen hoe of wat ze moeten denken, neen, ik wil de kijker mijn unieke blik 
tonen, die hem zal stimuleren om op zoek te gaan naar de zijne. Paradoxaal genoeg 
is dat tegelijk gemakkelijker (dankzij de vlottere toegang tot een rijkdom aan 
kennisbronnen) en moeilijker dan ooit (door de druk die diezelfde kanalen op onze 
perceptie uitoefenen). Kort gezegd, ik heb het gevoel oorlog te voeren. Een oorlog 
waar geen bloed vloeit, maar wel veel slachto"ers vallen. Een oorlog met onze 
perceptie als slagveld. Het hoe! niet gezegd: iedereen probeert ons te overtuigen of 
ons iets te verpatsen. Ik doe alles wat ik kan om een blik aan te houden die niet te 
vertroebeld is, en met mijn activiteiten andere standpunten aan te reiken over de 
dingen, om wie op zoek is naar een eigen kijk meer keuzemogelijkheden te bieden. 

Sinds ik niet meer lijd onder mijn koerswijzigingen en aarzelingen op het vlak 
van discipline en identiteit weet ik waarom ik werk. Ik wil geen straat die mijn 
naam draagt. Ik wil gewoon, net als alle anderen, die plek mee schoon houden. 
Op mijn ster%ed wil ik kunnen zeggen dat ik een paar blikjes die op de grond 
rondslingerden in de vuilnisbak heb kunnen gooien, dat ik een paar lege pakjes 
kauwgom heb opgeraapt. En op die manier wil ik, zoals Deleuze het zegt in zijn 
lessen over Spinoza, zo maximaal mogelijk “het intense deel” van mezelf ontdekken, 
om mezelf uit te drukken en beter te leren kennen. En vermits alleen datgene wat 
niet tot uiting is gekomen ster!, wil ik “zo min mogelijk sterven”.

IK DOE ALLES WAT IK KAN OM
EEN BLIK AAN TE HOUDEN DIE
NIET TE VERTROEBELD IS,
EN MET MIJN ACTIVITEITEN
ANDERE STANDPUNTEN AAN TE 
REIKEN OVER DE DINGEN, OM WIE
OP ZOEK IS NAAR EEN EIGEN KIJK
MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN TE 
BIEDEN.

hij zichzelf “buitenspel” en zal er geen connectie zijn met de andere dansers. We 
leggen de toeschouwers uit hoe ze de partituur moeten lezen; binnen de vijf minuten 
is iedereen er mee weg. Met deze installatie snijden we verschillende problematieken 
uit de danswereld aan die ons interesseren. Allereerst krijgt de toeschouwer in 
dit stuk de kans om, aan de hand van de partituur, toe te treden tot de creatieve 
denkwereld van een danser. Omdat hij weet hoe hij de partituur moet lezen, begrijpt 
hij gemakkelijker de keuzes die elke danser maakt bij het zien van dergelijke tekens. 
Under-score is in dat opzicht dan ook een hommage aan de dansers en de wijze waarop 
ze hun beroep beheersen. Bovendien maakt dit spektakel een impliciete kritiek 
mogelijk op de tweedeling tussen choreograaf en vertolker. De choreogra#e is niet 
enkel door mensen geschreven, niet alleen omdat ook de so!ware choreogra#sche 
beslissingen neemt, maar vooral ook omdat onze beslissingen louter suggesties 
zijn. Onze partituur is historisch eerder verwant aan de ‘tasks’ van Anna Halprin 
(taaksuggesties waarbij de uitvoeringswijze niet vooraf wordt bepaald) dan aan de 
partituren van Laban of Benesh (die qua positie en bewegingsvormen uitermate 
dwingend zijn). De so!ware maakt het bovendien mogelijk om interessante keuzes 
van een danser op te volgen. Kortom, we zijn allemaal gelijke performers met een 
gelijkwaardig statuut, zij het dan met verschillende functies. Voor ons is het vooral 
van belang om het ‘samen-leven’ op een poëtische manier te benaderen: hoe kunnen 
we, in een ruimte gebonden aan regels van buitenaf, vrijheid en expressie beleven? 
Hoe kunnen we samenleven? In 2006 en 2007 werden Christian Delécluse en ik 
gevraagd als geassocieerde kunstenaars van het Kunstencentrum van Enghien-les-
Bains.

Ik werkte samen met andere kunstenaars in Frankrijk (Vincent Dupont), Brazilië 
(Helder Vasconcellos), België (Claudio Bernardo) en Canada (Kondition Pluriel), 
en beetje bij beetje wijzigde het uitgangspunt waarmee ik tot nu mijn academische 
activiteit (en de vorming van mijn identiteit) had benaderd. De zoveelste schok, en 
alweer een identiteitscrisis. Kunstenaar? Onderzoeker? Professor? None of the above? 
Ik wist gewoon niet wie ik was. Ik probeerde nog steeds mezelf te de#niëren. Een 
slimme psychoanalyse en een zinnetje van Michaux, dat ik op een colloquium hoorde 
tijdens een uiteenzetting over de kunstkritiek van Philippe Franck, stelde me gerust: 
“Kies de richting van je eigen complexiteit, de anderen zullen er wel aan wennen”. 
Ik overtuigde mezelf ervan dat mijn identiteitsproblemen enkel te wijten waren aan 
de moeite die de anderen hadden om in mijn schijnbare tegenstrijdigheden een 
samenhangende complexiteit te ontwaren. Ik ontdekte dat de vraag hoe ik me moest 
de#niëren eigenlijk enkel interessant bleek als ik me aan anderen ging spiegelen. 
Ik wil gewoon de dingen doen die ik graag doe, met de mensen waar ik graag bij 
ben. Anders gezegd, ik ontdekte dat door te creëren mijn werk als universitair 
onderzoeker nieuw leven werd ingeblazen en een radicaal andere, verrijkende 
dimensie kreeg. Wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de humane 
wetenschappen verschilt heel erg van onderzoek in de zogeheten ‘harde’ of ‘exacte’ 
wetenschappen, maar dat maakt het niet minder wetenschappelijk. In de humane 
wetenschappen wordt research niet opgebouwd naar het voorbeeld van de werkwijze 
in de ‘harde’ wetenschappen, als een systeem van hypotheses die getoetst worden 
aan mogelijke weerleggingen, maar wel als een reeks standpunten die als dusdanig 
worden aangenomen en vervolgens onderworpen aan de kritiek (als overweging, 
niet als weerlegging) die voortvloeit uit een ander standpunt. Dat is voor mij het 
grootste verschil tussen ‘exacte’ en humane wetenschappen.

Mié Coquempot, Prue lang, Matthieu Doze, Alain Bu!ard, 
Under-score, Enghien-les-Bains
© Martin Kusch

Christian Delécluse, Armando Menicaccci, Prue Lang 
Under-score, Enghien-les-bains, 2008 
© Martin Kusch

Christian Delécluse, Armando Menicaccci, Prue Lang 
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© Martin Kusch
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