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Wat betekent ‘Chicho’ eigenlijk?
 
“Men noemde mij waarschijnlijk zo 
vanwege mijn Italiaanse afkomst. 
‘Ciccio’ is het Italiaanse verkleinwoord 
van Francesco. Mijn bijnaam bevalt mij 
eigenlijk niet zo. Die ontstond tijdens 
mijn schooltijd in Buenos Aires. Mijn 
middel bare schooltijd bracht ik door op 
een Joods-Hebreeuwse privéschool. Ik was 
een van de weinigen met een afwijkende 
achter naam. Het was iets wat kinderen 
met elkaar hebben en dat bleef aan mij 
kleven, hoewel de mensen van de tango 
mij ook zo noemden toen ze er achter 
kwamen dat ik die bijnaam had.”

Vijf jaar geleden werd je geïnterviewd 
door Milena Plebs voor het Argentijnse 
tijdschrift El Tanguata. In dat interview 
zei je dat je slechts twintig seconden naar 
dansers in een milonga kunt kijken omdat 
ze allemaal hetzelfde dansen. Zelden zou 
een paar je aandacht trekken.

“Ja, dat ervaar ik nog steeds zo, hoewel 
de dansstijl in het algemeen wel is 
veranderd. Toen zei ik dat dansers elkaar 
meer moesten omhelzen. Tegenwoordig 
is die omhelzing beter. Maar bepalend is 
het gevoel achter de tango. Men moet zijn 
eigen tango vinden. Toen ik met dansen 
begon, probeerde ik onvermoeibaar, met 
hulp en aanwijzingen van leraren en 
veel dansen mijn eigen weg en tangostijl 
te vinden en niet simpelweg iets na te 
doen. In Argentinië, maar meer nog in 
Europa, wordt voortdurend een stijl of een 
danspaar gekopieerd.”

Wat is een goede omhelzing?
 
“Heel close, vind ik! (lacht). Nee, maar dat 
is tegenwoordig erg ‘in’. Wanneer men 
van iemand les neemt die men bewondert, 

Interview met Mariano ‘Chicho’ Frúmboli 

Genot, verleiding en liefde - 
Tango in haar zuiverste vorm

Sinds lange tijd is hij een van de beroemdste persoonlijkheden in de tango. 

‘Chicho’ Mariano Frúmboli geldt als de uitvinder van de ‘tango nuevo’ dansstijl. 

Zo’n tien a vijftien jaar geleden riep alleen zijn verschijning al een controverse 

op. Hij kleedt zich anders en heeft tatoeages. Susanne Mühlhaus sprak met 

hem op het tangofestival in Poreć. Een interview over persoonlijke zaken, zijn 

ontwikkeling in de dans, belangrijke ontmoetingen en zijn kijk op huidige 

tangothema’s. 
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dan imiteert men bijna onbewust, niet 
alleen de dansstijl, maar ook de manier 
van doen, de kledingstijl en de manier van 
omgaan met anderen. Met dat kopiëren 
wordt naar mijn idee te veel waarde 
gehecht aan uiterlijkheden, terwijl het 
sterke innerlijke gevoel ontbreekt.”

Wanneer je in milonga’s en op tango
festivals samen met andere tango docenten 
langs de kant zit, heeft men vaak het 
gevoel dat jullie over de tango dansers op 
de vloer praten. Klopt dat?
 
“Ja, dat doen wij inderdaad af en toe. 
De tango is transparant. Als ik iemand 
zie dansen, kan ik hieraan zijn of haar 
persoonlijkheid afleiden. Dan geven we 
bijvoorbeeld, bij wijze van grap, het 
volgende commentaar: ‘Kijk, die figuur 
daar is een echte macho’, of ‘Die vrouw 
daar is de baas. Zij heeft duidelijk de 

broek aan.’ Er zijn ook mannen die de 
vrouw heel stevig tegen zich aandrukken 
en hun rug strak spannen, evenals hun 
armen en handen. Ik denk dat dit iets te 
maken heeft met onzekerheid. Wanneer 
je die persoon van de ander scheidt en 
zegt dat hij alleen moet dansen, dan kan 
hij dat niet. Je ziet dansers – leiders én 
volgers – vaak erg technisch dansen, 
terwijl de essentie verloren gaat. Men ziet 
het verband niet langer.”

Er is geen dialoog meer?
 

“Jawel, er is een dialoog, maar op het vlak 
van de fysieke wetmatigheden. En dus 
niet tussen ervaringen en gevoelens. Het 
samen beleven van het moment waarop 
je je aan elkaar aanpast, het genieten, 
de verleiding en de liefde precies in dat 
moment. Dat is voor mij tango in haar 
zuiverste vorm.”

Wat betekent het ‘de tango van binnen 
te voelen’?Hoe breng je dat over op je 
leerlingen?

 
“Om in deze tijd tango te kunnen 
dansen, waar dan ook ter wereld, moet 
je open zijn en dat kan niet iedereen 
bereiken. Ik denk dat de tango sterk met 
de porteño-persoonlijkheid en -identiteit 
verbonden is. In Buenos Aires wordt 
een heel zuivere en traditionele tango 
gedanst die wel grenzen over is gegaan, 
maar niet bij iedereen is aangekomen. 
Wij leraren, die al meer dan vijftien 
of twintig jaar tangoles geven, zien 
tegenwoordig een wat meer universele 
tango. Ik geef geen les in een stijl. En 
ik zeg ook altijd in mijn lessen: ‘Wij 
onderrichten een structuur van de dans.’ 
De stijl komt met de tijd, door middel 
van het zelf verkennen van de dans. 
Dan hangt het ervan af in hoeverre 
men zich met de dans, de partner en de 
muziek bezighoudt. De tango heeft iets 
met intensiteit en sensibiliteit van doen 
die men van binnen voelt. De stijl komt 
na een zoektocht van jaren en door 
het leerproces en niet al na een of twee 
maanden. Mijn eigen verkenning van 
de tango is nog niet ten einde, ik ben 
ook nu nog aan het zoeken. Het is een 
voortdurend proces.”

Waar wordt – buiten Buenos Aires – 
volgens jou de meest authentieke tango 
gedanst?

 
“Men kan kiezen tussen Noord- en Zuid-
Europa. Hoe verder je naar het zuiden 
gaat, hoe warmer het wordt en dat zie 
je terug in de dans. De noorderling 
kenmerkt zich door een erg technische, 
door het hoofd bepaalde dans en is 
niet erg lichamelijk. Misschien is dat 
cultuurbepaald. De lichamelijke afstand 

interview

Susanne Mühlhaus in gesprek met Mariano 'Chicho' Frúmboli
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Hoe ga jij om met culturele verschillen in 
je lessen?

 
“Ik dwing niemand op mijn manier te 
dansen. Ik probeer mij als leraar aan de 
cultuur aan te passen. Want ik kan niet, 
om maar eens wat te noemen, naar Dubai 
gaan en zeggen: ‘De tango is omhelzing!’, 
terwijl de cultuur in Dubai de mannen 
en vrouwen daar bepaalde dingen niet 
toestaat. Ik ga dansers niet dwingen 
elkaar te omhelzen. Binnen de Emiraten 
is Dubai de meest liberale stad. Sommige 
vrouwen gaan er gesluierd, andere niet. 

voor degenen die verder willen komen. 
Als zij willen, kan ik het ze laten zien.”

Laten we nog even ingaan op andere 
aspecten van de omhelzing. Hoe beslis jij of 
je close of open danst?

 
“Wat ik doe hangt van veel factoren af: 
van het moment, van de vrouw met wie ik 
dans, van het orkest, de plek en de milon-
ga. Wanneer ik dans om simpelweg plezier 
te hebben, dan dans ik bijvoorbeeld open 
omdat ik mij vrij wil bewegen. Op een 
andere avond wil ik misschien juist genie-
ten van de omhelzing met iemand. In de 
tango is voor mij alles mogelijk. Er is niet 
slechts een manier van dansen.”

Je hebt eens gezegd dat, toen je met 
Milena Plebs danste, je je in de eerste 
ogenblikken van de omhelzing bewust 
werd dat je met haar veertig jaar tango
geschiedenis omhelsde. Hoe was deze 
perfecte omhelzing?

 
“Bij Milena zit de essentie van de tango 
heel diep in haar innerlijk verankerd. Zij 
heeft nog met mensen gedanst uit belang-
rijke tangotijdperken. Milena kon, evenals 
andere vrouwelijke dansleraren uit die 
tijd, die essentie goed begrijpen omdat 
zij de informatie rechtstreeks kreeg van 
degenen die toen leefden. Dat heb ik niet 
meegemaakt. Ik kan anderen leren wat 
ik ervaren heb sinds ik lesgeef, maar ik 

En veel mensen dansen er tango. Een man 
omhelst een vrouw daar alleen privé en 
niet in het openbaar. In Zuid-Europa is 
men veel vrijer als het om lichamelijke 
aanraking gaat. In Italië begroet men 
elkaar met een omhelzing en twee kussen, 
in Zwitserland met drie. De cultuur van 
elk land speelt een grote rol, hoewel 
de tango universeel is. Ik geef dezelfde 
informatie in Italië en Noorwegen en leer 
anderen een dans, geef aanwijzingen hoe 
men de dans samen kan beleven en ervan 
kan genieten. Ik leer anderen niet de 
essentie. Dat is een persoonlijke zoektocht 

kan niet overbrengen wat Virulazo of een 
andere milonguero uit die tijd overbracht. 
Toen ik Milena in de dans omhelsde, had 
ik het gevoel dat al die persoonlijkheden 
haar omringden; in dat moment was een 
heel tijdperk aanwezig. Zoiets voel je in 
je lichaam. Haar omhelzing was niet ste-
vig, maar wel zo dat ik mij toch omhelsd 
voelde. In het moment was zij helemaal 
bij mij en ik bij haar. In het begin was er 
een onderbreking, we dansten niet met-
een samen weg. Ik was nog een beginner 
en omhelsde haar snel, maar zij remde 
mij af; niet met haar hand, maar met 
haar innerlijke houding maakte ze mij 
duidelijk: ‘Langzaam, nog niet.’ Door die 
vertraging begreep ik dat er zich nog iets 
anders afspeelde, iets wat dieper zat. Ik 
voelde toen zoveel tango. Zij bracht al 
haar ervaringen op mij over en er zijn niet 
veel mensen die dat in zich hebben, alleen 
de dansers uit dat tijdperk. Een ander 
voorbeeld is Miguel Zotto. In een festi-
val in Istanboul sloeg ik hem tijdens een 
milonga gade. Hij danst alleen op orkesten 
die hem bevallen. Als er dan zo’n tanda 
komt, nodigt hij zijn vrouw Daiana uit om 
te gaan dansen. Hij staat op, zij staat op. 
Ze begeven zich naar de dansvloer, nemen 
de tijd. Hij knoopt zijn jasje dicht, trekt 
zijn stropdas recht, luistert naar de muziek 
en omhelst haar, langzaam. Zij omhelst 
hem en zo blijven ze staan. En dan, heel 
langzaam, doet hij een pas. Tussen dat 
alles zit veel tijd. Iets wat Milena mij ook 

liet zien; dat moment waarin men zich op 
elkaar richt, de liefde voor wat men juist 
dan doet, de communicatie met de ander, 
dat moment van vertrouwen: “Ik zal je 
leiden, vertrouw mij, we gaan samen.”

Hoe zorg je er in NoordEuropa voor dat 
men de tango niet slechts vanuit het hoofd 
danst?

 
“Mijn doel als leraar is, zowel in het 
zuiden als in het noorden, aan mensen 
over te brengen dat de tango niet iets is 
dat van buiten komt maar van binnen zit; 
dat je eerst bij jezelf naar binnen moet om 
de ander te kunnen voelen. En iedereen 
voelt anders.”

Kun je dat met een voorbeeld 
verduidelijken?

 
“In mei 2013 demonstreerden wij in de 
school van Dana Frigoli iets aan veel 
mensen die allemaal dicht om ons heen 
stonden – wat ik fijn vind. Tegen de 
avond wist ik nog niet welke muziek ik 
zou uitkiezen, want we hadden al op alles 
gedanst. Ik stemde me even kort af op 
mijn innerlijk en daar was een stilte; in 
heel het huis was het stil. Toen besloot ik 
juist dat te gaan dansen. We dansten de 
stilte, drie minuten lang en er ontstond 
iets. Ik voelde dat iedereen samen met mij 
en Juana danste. Dat is wat ik over wil 
brengen: hoe men de anderen kan voelen. 
De tango is intensief! Hij voelt aan als een 
grote, gemeenschappelijke dialoog.”

...die verbindt.
 

“Precies. De tango verbindt op een 
ongelooflijk diepe wijze.” 

Een uitgebreider versie van dit interview verscheen 
voor het eerst in het tijdschrift Tango Danza 2/2014.

“Ik ga niet zeggen: ik ben Argentijn en dus in het bezit 
van de waarheid” “De tango is van iedereen”

tussen deze dansers is groter dan die 
van de dansers uit het zuiden.”

Zuiderlingen omhelzen elkaar in het 
dagelijks leven ook meer.

 
“Inderdaad. En dat ziet men in hun 
dans terug. Maar als Argentijn ga ik 
niet naar Europa om te zeggen: ‘Ik 
ben Argentijn en in het bezit van de 
waarheid. Ik ben de tango.’ Dan doen 
veel tangodocenten, maar mij gaat het 
daar niet om. Ik vind dat de tango van 
iedereen is.”

Mariano 'Chicho' Frúmboli 
& Juana Sepúlveda tijdens 
een optreden

Mariano 'Chicho' Frúmboli & Juana Sepúlveda tijdens een workshop


