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A T E R O F I E T S H E L E M A A L N I E U W S ? 

de voorstelling verlopen 'De Com-
plexen' als een circusnummer, de 
muziek klinkt luid en vlot, daarbij 
komt Luis P. Layag met commenta-
ren in het Filippijns). 

Het motief van het 
tonen 

De dansers stellen zich tentoon. De 
een na de ander komt van de stoelen 
aan de achterwand doorheen de zaal 
tot bij de regietafel om zich als voor 
een jury te presenteren. Ze tonen zich 
van voren, van achteren, tonen hun 
voorhoofd en hun tanden, hun li-
chaamsprofiel, de handen en de voet-
zool. De ernst en de concentratie 
waarmee ze dit doen op een trage, 
kitschig-mooie muziek geeft aan deze 
zelfpresentatie iets droevigs. Associa-
ties: zich voorstellen, voordansen, 
zich aanbieden, overgeleverd zijn op 
de scène en in het leven, slavenmarkt, 
prostituées, alles op het spel zetten. 

Vivienne en Gary als paar dat 
elkaar het naakte lichaam toont. Ze 
zitten ver van elkaar verwijderd en 
kleden zich uit, omslachtig, schuchter, 
lachen naar elkaar en schamen zich 
desondanks. Dit is een erg tedere 
scène, ontroerend: als twee kinderen, 
die nieuwsgierig zijn en voor elkaar 
angst hebben. Ook de complexparade 
is een manier om zich te tonen. Of 
misschien is het een oefening die later 
zal verdwijnen. Men toont delen van 
zichzelf: het schouderblad, de pink, 
de navel. Of nog: paren geven aan de 
baar een pijnigingsséance en tonen 
met de geroutineerde gebaren van een 
variétégoochelaar hoe men de partner 
makkelijkst in de ogen steekt of hem 
het oor omdraait. Cool-verveelde de-
monstratiegestiek bij zoeterige mu-
ziek. De heer biedt een arm aan, de 
dame steekt er de hare door. Dan 
keren ze weer naar hun respectieve 
plaats. Het zijn louter elegante, hoffe-
lijke echtparen, begeleid door het 
applaus van het gezelschap. Deze 
oefening heet 'agressieve liefkozin-
gen', een andere heet 'museum' . Dan 
hangt iedereen wat rond als op een 
party. Plotseling valt iemand om, 
begint te kotsen, tegen de muur te 
springen terwijl de anderen hem bekij-
ken, indifferent of geïnteresseerd, als 
was hij een kunstwerk en geen mens. 

Pina geeft aan de dansers veel tijd 
om zichzelf uit te testen. Ze onder-
breekt nooit, laat ieder tot het einde 
fantaseren, ook als iets duidelijk de 
verkeerde kant opgaat. In deze repe-
titiefase berust alle activiteit bij de 
dansers. Zij bepalen of ze een oefening 
willen beginnen, hoe en met wie. Soms 
dwalen ze af, lopen verloren en geven 
daarmee impulsen aan een nieuw 
thema. De afzonderlijke improvisa-
ties worden niet meteen verwerkt. 
Pina komt soms dagen later terug op 

een bepaalde beweging of een gelaats-
uitdrukking, die soms erg moeilijk te 
reconstrueren zijn. 'Droog ' , 'bondig' , 
'voorzichtig', 'decent ' zijn woorden 
die ze vaak gebruikt ; ze zei eens: 
'Verschrikkelijk, hoe je dat zegt, net 
een acteur. ' 
Theaterconventies worden doorbro-
ken alsof dat vanzelfsprekend is. En 
dat gebeurt niet vanuit een 'Theorie 
der Grensoverschrijding' doch uit het 
plezier aan de repetities. Het is een 
spel: vrolijk, soms overmoedig, pro-
beren wat men zoal allemaal kan op 
een scène. Later zullen de critici zich 
het schrandere hoofd breken om de 
achterliggende boodschap op het 
spoor te komen. 

Bij Pina Bausch is elke scène een 
bundeling van zich aanvullende of 
zichzelf tegensprekende betekenissen. 
Niets is hier eng en ondubbelzinnig te 
verklaren. Zelfs schijnbaar ontegen-
sprekelijke beweringen zal ze zelf nog 
met vele kleine twijfels ondergraven. 
Als ik probeer haar op interpretaties 
vast te pinnen, knipoogt ze en zegt: 
'Ik weet het niet zo precies.' Dat klopt 
en klopt niet. Ze weet het vanzelfspre-
kend wél, maar zo heel precies weet ze 
het echt niet. 'Kan men wel iets heel 
precies weten?' stelt ze als weder-
vraag. 

Schlagerteksten 
'O Fräulein Grete, wenn ich mit 

Ihnen tanz, o Fräulein Grete, gehör 
ich Ihnen ganz. Sie sind das lieblich-
ste, das reizendste Geschöpf, das es 
gibt, und wer Sie kennt, ist im Mo-
ment in Sie verliebt.' Of: 'Blonde 
Kläre, schenk mirdoch die Ehre, denn 
das wäre ja so schön. Deine Nähe 
treibt mich fast zur Ehe, ja das niusst 
du doch verstehn.' Mannen bezingen 
vrouwen, nooit omgekeerd. Bij Pina 
daarentegen zijn de vrouwen actiever 
en opvallender dan de mannen. Jo-
Anns Endicotts ' roofdiergang' op de 
'Blonde Kläre' : grote stappen op de 
toppen van de tenen, wellustig heup-
wiegend; ze streelt daarbij over haar 
armen en haren, ze voelt zich lekker in 
haar lichaam. Jan Minarik zit achter 
een muziekstandaard en bladert ze-
nuwachtig in de papieren. Als Jo-Ann 
voorbijzweeft, grijpt hij naar haar, 
loopt haar achterna, probeert het 
steeds opnieuw maar grijpt altijd in de 
leegte. Hier is iemand die zo één is met 
zichzelf, dat zij 'onaantas tbaar ' blijft 
en de graaiende handen zelfs niet 
bemerkt. Dit is een vamp uit een 
plaatjesboek, maar ook een parodie 
op dat vrouwencliché dat mannen 
hebben uitgevonden 0111 het dan met 
het adjectief 'mannenvermoordend ' 
verdacht te maken. 

'Mein schönes Vis-ä-Vis, ich bin 
verliebt in Sie und hätte nur die eine 
Bitte: Sie sitzen so allein mit Ihrem 
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