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crackz is geselecteerd door HF Young
HF Young wordt mede mogelijk gemaakt door

hf young friend

STRAATWIJS IN DE
CULTUURTEMPEL
Met Bruno Beltrão brengt het Holland
Festival een stukje hiphop uit Brazilië
naar Amsterdam. Of: hoe onze
wereldstad nog iets kan leren van een
‘streetwise’ straatloper.
Het zijn niet altijd professoren die
verstrooid zijn. De Braziliaanse danser en
choreograaf Bruno Beltrão geeft niet graag
live interviews, want hij kan zich moeilijk
concentreren. Dus beantwoordt hij vragen
liever per mail. Wat hij vervolgens vergeet.
‘Sorry. I forgot.’
Tot zover het interview met Bruno Beltrão.
Maar het zegt wel iets over de man. Beltrão
(34) is niet het type dat kwistig strooit
met woorden of belang hecht aan wat
er aan essayistische overdaad over zijn
werk verschijnt. De legitimatie voor zijn
choreografieën haalt hij niet uit wat er op
papier verschijnt, maar – letterlijk – van de
man in de straat. En dat heeft alles te maken
met de aard van zijn choreografieën.
van buitenwijk tot podium
Het parcours van Beltrão begint in de
banlieues, de buitenwijken van Rio de
Janeiro. Hij begon op dertienjarige leeftijd
intensief te dansen en keek de kunst af, in de
hoop zo zijn eigen stijl te vinden: hij volgde
les, keek naar videoclips en observeerde hoe
mensen in zijn omgeving zich bewogen
in het dagelijkse leven. Met succes: zijn
bewegingstaal is vandaag de dag beïnvloed
door verschillende urban dances, waarbij
hiphop de belangrijkste is. Maar evengoed
laat hij zich inspireren door de Amerikaanse
popcultuur en door dagelijkse handelingen.
Beltrão leerde al jong dat als je een bepaald
punt wilt bereiken, je een duidelijk plan moet
hebben om de afstand tussen jou en je doel
te overbruggen. In zijn geval vertaalde dat
zich in een eigen dansgezelschap, de Grupo
de Rua de Niterói, dat hij oprichtte met zijn
jeugdvriend Rodrigo Bernardi.
Beltrão was toen amper zestien jaar. Ze
zouden op festivals en zelfs op de nationale
televisie optreden. Beltrão bracht de straat
tot in de chicste huiskamers.
In 2000 schreef hij zich uiteindelijk in aan
de universiteit van Rio de Janeiro om er
kunstgeschiedenis en filosofie te studeren.
Wat de straat hem toonde en wat de boeken
hem leerden, zou uiteindelijk de basis
worden van zijn persoonlijke bewegingstaal.
vertalen

Wat in de jaren tachtig en negentig begon
in de banlieue van Rio de Janeiro breidt zich
vandaag uit over zowat elke wereldstad:
Beltrão trad met zijn Grupo de Rua op
in meer dan dertig landen. Met zijn voorstelling H3 won hij in 2010 een Bessie
Award. En internationaal verschenen
artikelen met titels als ‘Intellectuele hiphop’
en ‘De heruitvinding van breakdance’.
Ondanks al die dure woorden is het de
afgelopen jaren stil gebleven rond Bruno
Beltrão. Zijn laatste voorstelling H3 dateert
alweer uit 2008. Maar die tijd was nodig
om zijn stijl verder uit te diepen, aangezien
hij consequent is in zijn visie. ‘Ik geloof
dat er maar één keuze is,’ zei hij ooit, ‘en
dat is om dingen te vertalen. Want zodra
informatie van de ene plek naar een andere
verhuist, wordt ze aangepast. Er is met
andere woorden niets in deze wereld dat niet
vertaald of getransformeerd wordt. En dat
gebeurt ook elke keer als ik iets maak dat
voortbouwt op de basisprincipes van hiphop:
het is onvermijdelijk dat ik interpreteer en
vertaal. En als die transformatie zich dan
onvermijdelijk moet voordoen, dan kies ik
ervoor het spel te spelen. Ik ga telkens op
zoek naar die ene dansvariant die we vandaag
nog niet kennen. Want we choreograferen
om te leren, niet om te onderwijzen.’
crackz
In Beltrão’s nieuwe dansvoorstelling crackz
(Dança Morta) combineert hij de taal, de
gebaren en de rituelen van de straat met de
(ongeschreven) codes van de hedendaagse
dans. Breakdancebewegingen zoals breaking,
popping en locking plaatst hij naast typische
bewegingen uit de vechtdans capoeira.
Vaak start Beltrão vanuit improvisatie of
juist vanuit een conceptuele, hedendaagse
benadering. Het maakt dat in het werk
van Beltrão meerdere elementen expliciet
samenkomen die we doorgaans rigide van
elkaar scheiden: hedendaags en klassiek,
verschillende nationaliteiten, klassen en
stijlen, hoog en laag, artistiek binnen de
zwarte doos en toch sociaal bewogen.
In crackz belicht hij kunst in het digitale
tijdperk als resultaat van een lang proces van
web-based recyclen, downloaden, remixen en
delen. Zonder hen enige esthetische richtlijn
mee te geven vroeg Beltrão zijn dansers
voor dit project choreografisch materiaal te
verzamelen op internet en daar een selectie
uit te maken. Op basis van dit ‘repertoire
van door mensen gecreëerde gebaren’
ontwikkelde hij vervolgens zijn nieuwe
dansstuk, als een nomadisch experiment dat
gebruikmaakt van op het web opgeslagen
bewegingen tussen popcultuur en avantgarde. Misschien is Beltrão wel het

beste bewijs dat dans een van de meest
democratische kunstvormen is. ‘Ik ken het
verschil niet tussen begrijpen en verbeelden,’
zegt hij daar zelf over (in een interview dat
hij niet vergat). Streetwise heeft voortaan een
gezicht.
Sarah Vankersschaever
(oorspronkelijke versie verschenen in
De Standaard, bewerking Lonneke Kok)
biografie

De Braziliaanse choreograaf en regisseur Bruno
Beltrão (1979) groeide op in Niterói, een voorstad
van Rio de Janeiro. Van kinds af aan was hij gefascineerd door de werelden van film en driedimensionale computeranimaties. Op zijn 13e ontdekte
hij de dans, maakte kennis met de hiphopcultuur
en een jaar later ontmoette hij de Israëlische dansleraar Yoram Szabo, die hem les gaf in streetdance.
Op zijn 16e richtte hij samen met Rodrigo
Bernardi de dansgroep Grupo de Rua de Niterói
op. Ze gaven optredens op hiphopfeesten, deden
mee aan danscompetities en waren te zien in diverse televisieprogramma’s. In 2000 werd hij aangenomen op de dansfaculteit van Centro
Universitário da Cidade in Rio de Janeiro. From
Popping to Pop (2001) was zijn debuut binnen de
hedendaagse dansscene van Rio de Janeiro, gevolgd
door het stuk Me and my choreographer in 63” met
danser Eduardo ‘Willow’ Hermanson. In hetzelfde
jaar verliet Bernadi de groep en Beltrão nam de
leiding over. Sindsdien is Grupo de Rua al in 29
landen te zien geweest. Beltrão’s choreografieën
werden onder andere bekroond met een Bessie
Award, de juryprijs van het Syndicat Professionnel
de la Critique de Théâtre, Musique et Dance en de
choreografieprijs van de Associação Paulista de
Criticos de Artes.

english

STREETWISE IN THE
TEMPLE OF CULTURE
With Bruno Beltrão, Holland Festival
brings a smidgen of hip hop from Brazil
to Amsterdam. Or, how we can still learn
from a streetwise man in the street.
It is not always professors who are absentminded. The Brazilian dancer and choreographer Bruno Beltrão does not like live
interviews because he cannot concentrate.
So he prefers to answer questions by email.
Which he then forgets. ‘Sorry. I forgot.’
So much for the interview with Bruno
Beltrão. But it says something about the
man. Beltrão (34) is not the type to lavishly
sprinkle words around or attach importance
to whatever essayistic excess has been published about his work. The legitimacy for his
choreographies does not come from what
appears on paper, but – literally – from the
man in the street. And that has everything to
do with the nature of his choreographies.
from suburbs to stage
Beltrão’s trail begins in the suburbs of Rio
de Janeiro. He started dancing intensively at
the age of thirteen and stole using his eyes,
in the hope of finding his own style: he studied, watched video clips, and observed how
people around him moved in daily life. And
with success: today his language of movement is influenced by different urban dances,
of which hip hop is the most important. But
he was equally influenced by American pop
culture and daily activities.
Beltrão learned young that if you want to
reach a certain point, you have to have a clear
plan to bridge the distance between you and
your goal. In his case, that was translated
into his own dance company, Grupo de
Rua de Niterói, which he founded with his
childhood friend Rodrigo Bernardi. Beltrão
was barely sixteen-years-old. They would
perform at festivals and even on national
television. Beltrão brought the street into the
fanciest homes.
In 2000, he eventually enrolled at the University of Rio de Janeiro to study art history
and philosophy. What the street showed
him and what the books taught him would
eventually become the basis of his personal
language of movement.
translation
What in the 1980s and 90s began in the
suburbs of Rio de Janeiro today extends to
just about every major city in the world:

Beltrão and his Grupo de Rua have performed in more than 30 countries. With his
performance H3, he won a Bessie Award
in 2010. And he features in internationally
published articles with titles like ‘Intellectual
Hip Hop’ and ‘The reinvention of breakdance’.
Despite all those valuable words, things have
remained silent in recent years concerning
Bruno Beltrão. His last performance, H3,
dates from 2008. But the time has been
needed to further deepen his style, as he is
consistent in his vision. ‘I believe there is
only one choice’, he once said, ‘and that is to
translate things. Because as soon as information moves from one place to another,
it’s altered. In other words, there is nothing in this world that is not translated or
transformed. And that happens every time
I create something that builds on the basics
of hip hop: it is inevitable that I interpret and
translate. So if that transformation has no
choice but to be an inevitable occurrence,
then I prefer to play the game. And, over and
again, to look for that one dance move that
we do not yet know today. Because we choreograph in order to learn, not to teach.’
crackz
In Beltrão’s new dance, crackz (Dança
Morta) he combines the language, gestures,
and rituals of the street with the (unwritten)
codes of contemporary dance. Breakdance
moves such as breaking and popping & locking, are juxtaposed alongside typical movements from the martial arts dance, capoeira.
He often starts from improvisation or just
from a conceptual, contemporary approach.
This provides that in Beltrão’s work several
elements that are usually rigidly separated
from each other explicitly come together:
contemporary and classic; different nationalities, classes and styles, high and low;
artistically inside the black box, yet socially
conscious.
In crackz, Beltrão examines art in the
digital age as the result of a long process of
web-based recycling, downloading, remixing, and sharing. Without providing any
aesthetic guidelines, Beltrão asked his dancers to search the Internet for choreographic
material and to make selections from what
they found. Based on this repertoire of
‘gestures created by people’, he developed
his new dance piece, a nomadic experiment
using web-archived movements between
popular culture and the avant-garde.
Beltrão is perhaps the best proof that dance
is one of the most democratic art forms. ‘I
do not know the difference between understanding and imagining,’ as he says (in an

interview that he did not forget). Streetwise
now has a face.
Sarah Vankersschaever
(translated from an article that appeared in
De Standaard)

biography

The Brazilian choreographer and director Bruno
Beltrão (1979) grew up in Niterói, a suburb of Rio
de Janeiro. From childhood he was fascinated by
film and 3D computer animation. At the age of 13,
he discovered dance and hip-hop. A year later he
met the Israeli dance teacher Yoram Szabo, who
taught him street dance. At age 16 he and Rodrigo
Bernardi jointly set up the dance group Grupo de
Rua de Niterói. The group performed at hip-hop
festivals, took part in dance competitions and
appeared in a number of television shows. In 2000
Beltrão was accepted at the dance faculty of the
Centro Universitário da Cidade in Rio de Janeiro.
He made his debut within the contemporary dance
scene of Rio de Janeiro with From Popping to Pop
(2001). This piece was followed by Me and my choreographer in 63”, with dancer Eduardo ‘Willow’
Hermanson. That same year Bernardi left the
group and Beltrão took over. Since, Grupo de Rua
has performed in 29 countries. Beltrão’s choreographies have won many prizes, including a Bessie
Award, the jury prize of the Syndicat Professionnel de la Critique de Théâtre, Musique et Dance
and the award for choreography of the Associação
Paulista de Criticos de Artes.
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dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere
percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting. De voordelen van de Geefwet gelden voor
alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven)
en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen.
voordeel van een periodieke schenking
Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor de
belasting. Het totaal van de giften op jaarbasis
dient hoger te zijn dan 1% (drempel) en kan tot
maximaal 10% (plafond) van het inkomen worden
afgetrokken. Een periodieke gift is een gift waarbij
voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende
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