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Processing

Yvonne Dubbers

through Movement
Nadia Bekkers

YD: Wat verwacht je dat er uit de oven komt?

The healing dance workshops by Nadia Bekkers
seek to process stimuli through the body — by
movement, dance and exercises — instead of
through the mind.

RN: Een beeld in fragmenten, het is natuurlijk een
experiment, het klei zoeken en het bakken. Het hele
bakproces heb ik nog niet helemaal onder de knie,
misschien dat het tweede beeld wel heel blijft. Ja
dat het er nu in delen uit komt is misschien ook wel
oké.

“The inspiration for this workshop is that I see
a need for collective spaces where people can
express themselves physically without needing
any formal technique. What is very important
to me, in facilitating these workshops, is to be
aware of the process of deconstructing dominant
structures of hierarchy in gender, race and class.
Creating a space where one can jump up and down,
and scream for 10 minutes, if you feel you need it,
surrounded by other people, is creating a space
free of judgements.
I always start workshops with a text. I have
used texts by Gloria Anzaldúa from her book
“Borderlands, La Frontera, The New Mestiza” — I
have been giving these workshops mostly to people
who are involved in some sort of activism and/
or are part of a marginalized group. People, who
deal on a daily basis with forms of
oppression, need time to make sure
they’re taking care of themselves,
or its very likely they will burnout at some point. For this specific
workshop at Cure Part I decided
to use a text from Gloria Wekker’s
book “White Innocence” for its
actuality and locality. Subjects
such as racism, white privilege,
colonialism and the history of
colonialism seem to appear more
often and I believe in the potential
of movement to help bring these
subjects into dialogue.”

Ruchama

YD: Ga je het dan wel in elkaar zetten?
RN: Nee, ik denk dat ik het zo in fragmenten uit
ga spreiden. Alsof het een opgraving is, want dat
is het in feite ook,
I think I will lay them out as
je graaft de klei op
fragments. As if it is a archeological
find, which it kind of is, you dig up
en dan komt er een
the clay and create a statue, in pieces.
beeld uit, in stukjes.
YD: Dat gefragmenteerde doet me eigenlijk ook wel
aan jouw werk denken. Dat je stukjes bij elkaar
zoekt en bijeen brengt op een bepaalde manier.
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een hele bol klei in kunnen gooien. Ik had wel echt
voeten met nagels, een paar details die ik wel zou
willen zien.
YD: En dat werken met die klei en de grond en
wat je net al zei dat je ook je inspiratie haalden uit
hoe dit park is aangelegd. Heeft dat met elkaar te
maken? Dat jij hier weer de grond in gaat en alle
lagen opzoekt.
RN: Ja aan de ene kant een opgraving, het
blootleggen van de historie en aan de andere
kant, als je heel erg in de grond werkt is het alsof
je de grond ‘channeled’, daar zitten dingen in
zoals de historie van het park. Er kwam hier ook
iemand langs en die zei ‘ik dacht dat hier een soort
religieuze ceremonie plaats vindt’. En het is op zich
niet religieus, maar het heeft wel een spiritueel
aspect als je met je handen in de grond zit en dat
daar vervolgens een beeld uit ontstaat, alsof je met
die natuurkrachten bezig bent. Ik ben een beetje
afhankelijk van wat de grond wil. Ja, het heeft dus
ook wel een spirituele laag.
YD: En die figuren? Hoe ontstaan die?
RN: Ik had ze eerst getekend in de
schets voor het plan. Toen waren ze
plat in mijn gedachten, platte beelden
die zo in het water stonden en toen
kwam ik erachter, als je plat bakt dan
is de kans dat het helemaal in stukjes
valt heel groot, dus moest ik sterkere,
ronde vormen proberen. En toen ik
hier heen fietste zag ik iedere keer die
beelden in Zuid op bruggen enzo, die
sculpturen op sociale woningbouw,
jaren ‘20 denk ik. Ik zag die beelden,
grof vormgegeven, van een arbeider
met grote handen en voeten. Een
socialistische esthetiek.
YD: Zijn het voor jou de arbeiders?
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RN: Ik had wel het idee om de
geschiedenis van het park, de
aanleg, de arbeid, om dat te
symboliseren. En tegelijkertijd
wat er in de grond zit en het hele
proces van de klei te laten zien.

My idea was to
represent the history
of the park, the
construction, the
labor. And at the
same time to show the
process of the clay.

YD: Ja een soort collage. Ik vind het er ook wel bij
passen dat het er in stukjes uit komt.
RN: Als het een perfect, heel beeld zou zijn dan zou
het bijna vreemd zijn. Maar toch ga ik wel streven
naar een heel beeld. Er zaten elementen in dit beeld
die ik heel mooi vond. Anders had ik er ook gewoon

RN: Ja eigenlijk wel, in combinatie met
een soort occult hoofd. Een serene blik in de ogen.
YD: Weet je nog dat je ze, voordat je begon, als
rivierkleigoden had bedacht?
RN: Oh nee dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ja
dat zijn ze dan misschien wel.

