
NL Met als inspiratie het essay in de traditie van 
Michel de Montaigne, choreografeert en danst 
Anneleen Keppens drie Movement Essays. 
Essays als in ‘essayer’ of proberen: ze brengt 
de sfeer van de repetitiestudio naar de scène, 
stelt vragen, dwaalt af, wordt verrast en ontdekt 
verbanden. Met On Tempo probeert Keppens 
tempo zichtbaar te maken. In On Shape gaat ze 
in dialoog met het vormelijke in de dans, met 
de suggestieve kracht van beelden en de on-
mogelijkheid van het vormeloze. In Multitudes 
omarmt ze de rijkheid van bewegingskwaliteiten. 
Met deze drie ‘movement essays’ belicht 
ze telkens een ander elementair onderdeel 
van abstracte dans – en roept tegelijkertijd 
associaties op buiten de dans. Samen vormen ze 
een intieme en veelzijdige danssolo.
 Anneleen Keppens studeerde aan de 
Balletschool van Antwerpen en aan PARTS. Ze 
zoekt in haar werk naar een evenwicht tussen 
enerzijds abstracte dans en anderzijds leesbaar-
heid en transparantie. Ze danst(e) bij o.a. Daniel 
Linehan, Xavier Le Roy en Rosas. In 2018 
toonde ze haar eerste eigen choreografie in de 
Kaaistudio’s: The moon is the moon is the moon.

FR Inspiré du genre de l’essai dans la tradition 
de Michel de Montaigne, Anneleen Keppens 
chorégraphie et danse trois Movement Essays. 
Essai comme essayer, tenter : elle apporte sur  
le plateau l’atmosphère du studio de répétition, 
pose des questions, digresse, se laisse sur-
prendre, découvre des associations. Avec On 
Tempo, Keppens essaie de rendre le tempo  
tangible. Dans On Shape, elle engage le 
dialogue avec l’aspect formel de la danse, 
avec la force suggestive des images et avec 
l’impossibilité de l’absence de forme. Dans 
Multitudes, elle embrasse la richesse des 
qualités de mouvement. Avec ces trois essais de 
mouvements, elle met chaque fois en lumière un 
composant élémentaire de la danse abstraite et  
évoque en même temps des associations en de-
hors de la danse. L’ensemble forme un solo de 
danse intime et varié.
 Anneleen Keppens a étudié à l’école de 
ballet d’Anvers et ensuite à PARTS. Son œuvre 
recherche l’équilibre entre la danse abstraite 
d’une part et la lisibilité et la transparence d’autre 
part. Elle a dansé, entre autres, auprès de Daniel 
Linehan, Xavier Le Roy et Rosas. En 2018, 
elle a présenté sa première chorégraphie aux 
Kaaistudio’s : The moon is the moon is the moon.
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ANNELEEN KEPPENS 
Movement Essays

EN Inspired by the essay in the tradition of 
Michel de Montaigne, Anneleen Keppens has 
choreographed and will dance three Movement 
Essays. Essays as in ‘essayer’ or to try: she 
brings the atmosphere of the rehearsal studio to 
the stage, asking questions, digressing, being 
surprised, and discovering connections. In On 
Tempo, Keppens attempts to make tempo visible. 
In On Shape, she engages in a dialogue with the 
sculptural aspects of dance, with what shapes 
can potentially suggest and the impossibility of 
the shapelessness. In Multitudes, she embraces 
the richness of movement qualities. Each of 
these three movement essays explores a different 
elemental dimension of abstract dance – while 
at the same time making associations outside 
dance. Together they form an intimate and 
multifaceted dance solo. 
 Anneleen Keppens studied at the 
Antwerp Ballet School and at PARTS. Her work 
seeks to find a balance between abstract dance 
on the one hand and readability and transparency 
on the other. She has danced with, among 
others, Daniel Linehan, Xavier Le Roy and Rosas. 
In 2018, she presented her first choreography 
at the Kaaistudios: The moon is the moon is the 
moon.

‘EEN ESSAY ALS KRACHTENVELD’

Een interview met Anneleen Keppens, door Oonagh 
Duckworth (november 2019)

Je presenteert drie ‘movement essays’: On Tempo, 
On Shape en Multitudes. Deze essays voelen heel 
organisch aan, maar ik weet dat je er op een heel 
bedreven, bijna forensische manier hebt aan gewerkt. 
Heeft het zeer rigoureus zijn met de vorm van het 
movement essay je geholpen om de overweldigende 
hoeveelheid mogelijkheden die tijdens een 
creatieproces naar boven komen bij elkaar te houden? 
Anneleen Keppens: Elk proces begint voor mij met  
een soort van explosie aan ideeën en bewegings-
experimenten die onmiddellijk met elkaar beginnen 
te communiceren. Er is dus altijd een periode van 
chaos en verwarring. De uitdaging is om dan genoeg 
tijd met die ideeën door te brengen in de studio, om 
met elk onderwerp een relatie op te bouwen; het is 
een onvoorspelbaar proces, een beetje zoals daten... 
sommige dingen voelen goed, andere niet helemaal, 
maar je moet uitzoeken waarom. Wat volgt is de 
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formele uitdaging van het compositieproces. En 
terwijl ik aan het editen ben, komen er steeds weer 
nieuwe ideeën naar boven! Adorno beschreef een essay 
als een krachtveld dat voltooid is wanneer de juiste 
spanning tussen alle elementen is bereikt. Binnen een 
essay wrijven de verschillende elementen tegen elkaar 
aan, ze becommentariëren elkaar, ze draaien om elkaar 
heen. Het is heel moeilijk om achteraf de beslissingen 
die je maakte te verklaren. Het is nogal een intuïtief 
proces. Wanneer ik het gevoel had dat er iets mis was, 
bleef ik zoeken tot mijn krachtveld steekhield.

Dus het is eerder een vorm dan een formule.
Ja, er is geen formule, er is geen modelvorm voor een 
essay, alleen misschien een bepaalde houding. 

Maar kan je de vorm van het movement essay 
uitleggen? Het lijkt de spontaniteit en het brede 
spectrum te hebben van een onderzoeksproject of 
work-in-progress, maar wat we zien is duidelijk een 
afgewerkte voorstelling. 
De meest voor de hand liggende beschrijving van 
een essay is dat het van het woord essayer komt, wat 
proberen betekent. Dat sprak me aan, want wat ik 
wilde delen is mijn artistiek proces, dat veel meer 
fysieke tijd in beslag neemt dan de duur van een voor- 
stelling. Alle ontdekkingen en verrassingen en 
frustraties die tijdens een artistiek proces opduiken 
zijn buitengewoon interessant. Maar meestal werden 
deze tegen de tijd dat een stuk aan een publiek wordt 
getoond al aangepast of geëlimineerd. Ik was op zoek 
naar een vorm waarin proces en product dicht bij 
elkaar liggen, waar het publiek beide tegelijkertijd kan 
detecteren.

Probeer je ons te betrekken bij het gesprek dat je met 
jezelf hebt gehad? 
Ik deel mijn proces en mijn vragen met jullie. Het 
is natuurlijk geweldig als mijn vragen ook vragen 
worden voor jullie. Of als jullie nog andere vragen 
bedenken. Dit voelt niet als andere voorstellingen 
die ik heb gedaan, waar je optreedt en dan feedback 
krijgt. Het voelt eerder als een ervaring waarbij ik deel 
wat ik over elk onderwerp te zeggen heb, en daarna 
voelen de gesprekken met het publiek aan als een 
voortzetting van de voorstelling. 

Je zei zonet dat je deelt wat jij over elk onderwerp 
kan zeggen, maar in feite deel je wat je erover kan 
dansen. Dat is een interessante verspreking. Want 
wat heel duidelijk overkomt in het werk is dat je een 
danseres bent. Is je dans je dialoog met ons, meer 
dan de woorden?
Ik ben altijd op zoek naar manieren om via dans te 
communiceren, ook al is het een medium dat vaak als 
ongrijpbaar wordt ervaren. De woorden die ik gebruik 
stellen soms voor hoe je naar de dans zou kunnen 
kijken. Ze suggereren meer dan dat ze je iets willen 

opleggen. 

Het lijkt bijna alsof de dans het sterke deel is en de 
woorden twijfel onthullen. 
Daar kan ik inkomen. Soms begrijpt mijn lichaam 
iets waar mijn hersenen veel meer tijd voor nodig 
hebben... De woorden zijn zeker geen illustratie 
van de bewegingen. Ze kunnen wat je ziet zowel 
tegenspreken als in vraag stellen of versterken. 

Door deze vorm, en met je lichaam, lijkt het me dat 
je vragen onderzoekt die ingewikkelder zijn dan de 
titels van je essays ons zouden doen geloven.
In het verleden voelde ik de nood om te vereen-
voudigen, om dingen beter te begrijpen. Nu heb ik  
het gevoel dat ik een vorm heb gevonden die 
complexiteit en pluraliteit mogelijk maakt en zelfs 
vergroot. De vorm van het movement essay voelt 
dichter aan bij hoe ik de wereld ervaar; het brengt 
fysieke, intellectuele, emotionele, zintuiglijke, 
filosofische en spirituele dimensies samen. Dit 
creëert meer diepgang, maar ook meer vrijheid. Als 
toeschouwer ben je vrij om te kiezen welke lijnen 
je wil volgen en je kunt je persoonlijke interesses 
toevoegen aan de ervaring. Ik denk dat dat voor 
mij de grootste verschuiving is geweest. Jullie, het 
publiek, loslaten. Ik wil jullie niet controleren. Is het 
niet interessant dat de complexiteit het stuk op een 
bepaalde manier toegankelijker maakt?

Ja, het lijkt erop dat de essayvorm die je hebt bepaald 
een vorm is die ons de vrijheid geeft om te kiezen 
wat we voelen bij de ervaring.
Niet helemaal, ik denk dat ‘kiezen’ actief is, terwijl 
het in feite gewoon gebeurt. Je resoneert met bepaalde 
dingen.

Ook al blijft het werk open en zijn de vragen er 
nog steeds, het is een stuk. Het feit dat je kostuums 
draagt en belicht wordt, laat geen twijfel bestaan 
over het feit dat dit een voorstelling is, een 
performatief proces. 
Er is een spel tussen de formele parameters van een 
voorstelling en de meer informele parameters van 
een proces. De solo begint in een open licht en met 
mij in trainingskleding, alsof je toevallig mijn studio 
binnenloopt. Met elk essay wordt het universum dat 
we creëren wat theatraler.

Dus in zekere zin weerspiegelen kostuums en verlich-
ting het hele proces van je onderzoeksperiode tot nu.
Ja! Zo had ik er nog niet over nagedacht. 

Ik voel dat je laatste essay Multitudes een soort 
metafoor is voor wat je in het proces ontdekte: 
dat vragen onoplosbaar kunnen blijven, of dat 
antwoorden veelvoudig zijn.
Wel, toen je net het woord ‘onoplosbaar’ zei, voelde 
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ik een zekere opluchting omdat het me toelaat mijn 
energie niet langer te verspillen aan het vinden van 
de waarheid of de juiste manier. Ik moet niet langer 
het stuk maken dat iedereen zal behagen. Het is on-
mogelijk. Met elk movement essay heb ik het gevoel 
dat ik dichter bij iets kom, terwijl ik me tegelijkertijd 
bewust word van de enorme omvang ervan. Er is 
dus tegelijkertijd een aanscherping van de focus en 
een opening. Deze opening is voor mij een nieuwe 
ervaring. Ik heb de neiging om dingen te willen ‘be- 
grijpen’, te ‘vatten’. Maar dat is bijna als iets opsluiten, 
terwijl ik het hier op een bepaalde manier vrijlaat.

Je had het er eerder over hoe verschillende dimensies 
van ervaring, dans en leven elkaar kunnen kruisen 
tijdens je werk in de studio. Kan je daar concrete 
voorbeelden van geven in je movement essays?
Telkens als ik aan een essay werk, begin ik met het 
stellen van formele vragen over de rol die dat element 
speelt in dans. Maar bij On Tempo ontdekte ik 
bijvoorbeeld dat ik heel boos kan worden als ik snel 
moet bewegen. Op andere momenten vind ik dat net 
meeslepend. Verschillende tempo’s kunnen een instant 
emotioneel effect op mij hebben, omdat ze wijzen op  
mijn worstelingen met de tempo’s van het leven. Toen  
ik aan On Shape werkte, vond ik het moeilijk om 
verder te gaan dan mijn oprechte obsessie met het 
esthetische effect van verschillende vormen. Toen 
begon ik te experimenteren met ‘vormeloosheid’, wat 
natuurlijk onmogelijk is. Dit bracht me tot vragen 
rond wat het betekent om een lichaam te hebben. Ik 
heb veel nagedacht over de dood toen ik aan On Shape 
werkte. Dus er komen vaak dingen naar boven die erg 
diep gaan... Voor Multitudes heb ik mezelf de vrijheid 
gegeven om allerlei verschillende bewegingskwaliteiten 
te onderzoeken, waarvan ik er veel meestal niet tot  
uitdrukking kan brengen, zelfs niet op het podium.   
Dat heeft veel gesprekken over identiteit aangewak-
kerd. Ik heb altijd begrepen dat je veel dingen tegelijk 
kunt voelen en zijn, maar dat is een begrip dat erg 
moeilijk te communiceren is, omdat noch onze taal 
noch onze samenleving zo werkt. Mensen moeten 
weten wie je bent, wat ze je kunnen verkopen, in 
welke categorie je past. Het is dus een behoorlijk 
politiek onderwerp, maar ik onderzoek het op een 
zeer fysieke manier. 

Dus, je essays zijn aan de ene kant een formeel  
onderzoek, maar voelen tegelijkertijd heel persoon-
lijk aan.  Er is veel subjectiviteit en onderzoek naar 
je eigen gevoelens, herinneringen en gedachten. Dat 
maakt je kwetsbaar. 
Wat me helpt om met die kwetsbaarheid om te gaan 
is dat ik zo geobsedeerd ben door dit alles: het proces, 
de dans, de vormen... Er is iets vreugdevols aan de 
essayvorm, omdat het me toelaat met al die elementen 
te spelen. Ik hoop dat mijn enthousiasme zich vertaalt 
naar het publiek. Dans is waar ik van hou. Ook al 
brengt het me steeds opnieuw naar verwarrende en 
moeilijke plaatsen, ik zal het blijven doen. 

AN ESSAY AS A FORCE FIELD

An interview with Anneleen Keppens, by Oonagh 
Duckworth (November 2019).

You present three ‘movement essays’: On Tempo, 
On Shape and Multitudes. These essays feel very 
organic, but I know that you’ve worked on them 
very diligently, almost in a forensic way. Has being 
very rigorous about the form of the movement essay 
helped you contain the overwhelming amount of 
possibilities that come up during a creation process? 
Anneleen Keppens: For me, each process begins 
with a sort of explosion of ideas and movement 
experiments that immediately start communicating 
with each other. So, there’s always a period of chaos 
and confusion. The challenge then is to just spend 
time in the studio with those ideas, to forge a 
relationship with each subject; it’s an unpredictable 
process, kind of like dating... Some things feel right, 
others not quite but you have to work out why. 
What follows is the formal challenge of the editing 
process. And, as I’m editing, new stuff keeps coming 
up! Adorno described an essay as a force field that 
is completed when the right tension between all 
the elements is achieved. Within an essay, different 
elements brush against each other, comment on each 
other, swirl around each other. It’s very difficult to go 
back and explain my decisions. It’s quite an intuitive 
process. I would feel something is wrong and keep 
searching until my force field made sense.

So, it’s a form rather than a formula.
Yes, there’s no formula, there’s no template for an 
essay, only perhaps a certain attitude. 

But can you explain the movement essay form? It 
seems to have the spontaneity and wide range of a 
research project or a work-in-progress, yet what we 
see is definitely a finished performance. 
I guess the most obvious description of an essay is that 
it comes from the word essayer which means to try. 
That spoke to me because what I wanted to share is 
my artistic process, which takes much more physical 
time than the duration of a performance. All the 
discoveries and surprises and frustrations that come 
up during an artistic process are extremely interesting. 
But they have usually already been dissimilated 
or edited out by the time the piece is shown to an 
audience. I was seeking a form in which process and 
product lie closely together, where the audience could 
detect both simultaneously.

Are you trying to engage us in the conversation that 
you had with yourself? 
I’m sharing my process and my questions with 
you. Of course, it’s great if my questions become 
questions for you as well. Or if you come up with 
other questions. This doesn’t feel like other shows 
I’ve been a part of, where you do the show and then 
you get feedback: it feels rather like an experience 
where I do my part of the talking, and afterwards 
the conversations with the audience feel like a 
continuation of the performance. 



What you said just now is that you’re doing the 
talking. But in fact, you’re doing the dancing. That’s 
an interesting slip of the tongue. Because what 
comes across very clearly in the work is that you’re 
a dancer. Is your dance your dialogue with us, more 
than the words?
I’m always looking for ways to communicate through 
dance, even though it’s a medium which is often 
felt to be elusive. The words sometimes act as verbal 
prompts as to how you could be looking at the dance, 
but they propose rather than impose. 

It almost seems as if the dance is the strong part and 
the words reveal doubt. 
That makes sense, sometimes my body knows 
something that my brain needs much more time 
for... The words are definitely not an illustration of 
the movements. They can contradict or question or 
reinforce what you see. 

Through this form, and with your body, it seems to 
me that you are exploring questions that are more 
intricate than the essays titles would lead us to 
believe.
Whereas in the past I needed to simplify in order 
to understand things better, I feel that now I have 
found a form that allows for and even enhances 
complexity and plurality. The form of the movement 
essay feels closer to how I experience the world; it 
brings physical, intellectual, emotional, sensorial, 
philosophical and spiritual dimensions together. This 
creates more depth, but also more freedom. As an 
audience member, you are free to select which threads 
to follow and you can add your personal interests to 
the experience. I think that has been the biggest shift 
for me. Letting you go. I don’t want to control you. 
Isn’t it interesting that the complexity makes it more 
accessible in a way?

Yes, it seems that the essay form that you’ve defined 
is one that enables us the freedom to pick and choose 
what we sense about the experience.
Not quite, l think ‘choosing’ is active, while in fact it 
just happens. You resonate with certain things.

Even if the work remains open and the questions 
are still there, it is a piece. The fact that you’re in 
costumes and lighting leaves no ambiguity as to this 
being a performance, a performative process. 
There is a blurring between the formal parameters 
of a performance and more informal parameters of 
a process. The piece starts with an open, bare light 
and me wearing training clothes, as if you happened 
to walk into my studio. Then with each essay, the 
universe we create becomes more and more theatrical.

So, in a way costumes and lighting mirror the whole 
process from your research period to now.
Yes! I hadn’t thought of it that way. 

I feel that your last essay Multitudes is a sort of 
metaphor for what you discovered in the process: 
that questions can and do remain irresolvable, or at 
least the answers are multiple.
Well, when you just said the word ‘irresolvable’, I 
felt a release. Because it allows me to no longer waste 
my energy on finding the truth or the right way or 
the piece that will please everyone. It’s impossible. 
With each movement essay I feel like I get closer to 
something, while at the same time becoming aware 
of its utter vastness. So, there is simultaneously a 
tightening of focus and an opening. This opening 
is a new experience for me. I tend to want to ‘grasp’ 
things. But grasping something is almost like caging 
it, while here I am freeing it in a way.

You were talking earlier about how different 
dimensions of experience, dance and life can 
crisscross during your work in the studio. Could 
you give some concrete examples of that in your 
movement essays?
Each time I work on an essay, I start by asking formal 
questions about the role these elements play in dance. 
But then, with On Tempo for example, I discovered 
that I can get really angry when I need to move 
fast. At other times, I find it exhilarating. Different 
tempos can have an instant emotional effect on me, 
because they point at my struggles with the tempos 
of life. When I was working on On Shape, I found 
it difficult to go beyond my genuine obsession with 
the aesthetic effect of different shapes. Then I started 
to do ‘shapelessness’ practices, which are impossible 
of course. This led me to questioning what it means 
to be in a body. I thought a lot about death when I 
was working on On Shape. So, all these things come 
up that are very deep... For Multitudes, I allowed 
myself the freedom to explore all kinds of different 
movement qualities, many of which I don’t usually get 
to express, not even on stage.  That spurred a lot of 
conversations about identity. I’ve always understood 
that you can feel and be many things simultaneously 
but that’s a notion that’s very difficult to communicate 
because neither our language nor our society works 
like that. People need to know who you are, what 
they can sell you, which category you fit into. So, it is 
quite a political topic, but I explore it in an extremely 
physical way. 

So, next to them being a formal investigation, your 
essays feel very personal. There is a lot of subjectivity 
and examining of your own sensations, memories 
and thoughts. This makes you quite vulnerable. 
What helps me deal with my vulnerability is my 
obsession with it all: the process, the dance, the 
forms… There is something joyful about the essay 
form because it allows me to play with all these 
elements. I hope my enthusiasm translates to the 
audience. Dance is what I love. Even though it keeps 
bringing me to confusing and difficult places, I’ll keep 
doing it. 
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