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voor zich uit, pakken imaginaire
schouders en tailles, terwijl hun partner zich in de verte voor hun 'aanraking' terugtrekt. Met schokkende bewegingen steken de mannen zittend de
scène over tot ze uiteindelijk de
vrouwen bij de hand nemen. Op een
ander ogenblik wordt deze oefening
gevarieerd. Nu schuiven de vrouwen
op stoelen naar de mannen toe, net als
marionetten aan onzichtbare draadjes
voortgetrokken. Het samenkomen
van de paren is telkenmale een dwangmatig, brutaal gebeuren.

vrouw overstelpen met liefkozingen.
Bij de vrouwen, die meestal klein en
speels gebaren, wekt dit een onaangenaam, opdringerig gevoel ('Als mieren aan een appel' commentarieert
Pina), bij de mannen is het regelrecht
brutaal. Hun houdingen zijn meer
uithalend en hebberig (de beruchte
klap op de bips). Zij beschikken over
de vrouw, omsluiten haar, heffen haatomhoog en leggen ze terug neer.
Meryl laat het als een pop begaan, met

een gezicht zonder enige uitdrukking.
Dat is een van de sterkste scènes uit de
voorstelling: het ceremonieel van onderwerping, net een lijkschennis.

groep), eenzaamheid, vrijheid,...
Ook de danswereld: de danser als
'object' (de selectie: het tonen van
het lichaam, de klassieke poses
— kunstjes —, en het op zijn beurt
verkopen daarvan) gevormd naar
uiterlijke normen. Thema's die je op
prangende wijze confronteren met je
eigen leefwereld (niet alleen de
danswereld lijdt onder het produktiemechanisme). Het contact met het
publiek is zeer groot.
De spelers zijn fysiek impressionant
en spelen vol overgave fragmenten
gebaseerd op hun improvisaties. Ze
praten dikwijls rechtstreeks tot het
publiek en tonen hun persoonlijke
complexen (contrast privé/publiekelijk maken).
Pina Bausch bouwt constant sferen
op om ze daarna weer af te breken.
Humor/ernst, afstandelijkheid/identificatie. Mooie dansbewegingen
worden herhaald tot de speler
uitgeput neervalt maar steeds met
de zachte, gemaakte ballet-glimlach
op het gezicht. Onschuldige contactspelletjes groeien uit tot heftige
gevechten.
Uren blijf je verzonken in gevoelens
kijken naar die onderdrukte mensen, niet in staat tot communiceren.
De fragmenten standen zich op. De

herhalingen wegen op je als de
slagen van een machine. De
levensmachine die pijn doet maar
die je desondanks in stand blijft
houden zonder er maar iets aan te
veranderen.
Pina Bausch doet zo ongelooflijk
veel met weinig. Scènes vol van
'leegheid' worden uitermate indringend. Wachten. De 'verveling' kent
geen grenzen. Pina Bausch 'speelt'
met de toeschouwers, prikkelt zelfs
hun geduld/ongeduld.
Pina Bausch doorbreekt theatergrenzen. Wat is dansen? Wat is
spelen? Welke zijn de regels?
Het meest specifieke is wel het
gebruik van de montage. De
opeenvolging, de herhalingen, de
timing van spelfragmenten zijn
steeds onvoorspelbaar.
Het Wuppertaler Tanztheater grijpt
terug naar de herinnering, de
levenservaringen van de spelers als
kind. Er wordt trouwens met een
zelfde soort spontaniteit/naïviteit
gespeeld als kinderen in hun spel.
Van kindsbeen af \Vordt alles
bepaald, in banen geleid, zelfs het
'spel'. Dat wordt letterlijk getoond.
Ook het kinderspel heeft regels,
winnaars en verliezers, bijgeloof,
hangt tussen droom en werkelijk-

Zelfmoord met gelach
Een andere vorm van partnercontact is het boogienummer, waarbij
mannen en vrouwen aan weerskanten
van de zaal opgesteld staan. De
mannen zitten op stoelen en grijpen

Konlakihof
(Tanztheater
Wuppertal)
Fo
' ° VUi W e

Over de verzameling van materiaal
voor het stuk. Pina heeft een massa
kleine papiertjes waarop alle oefeningen genoteerd staan. 'Stoelen vechten'
staat er, 'zelfmoord met gelach',
'mannenstap',
'nauwe schoenen',
'knikkende knieën', 's Nachts sorteren
we in de Spaanse kroeg deze papiertjes
tot steeds nieuwe verbanden. 'Maak
eens een rij' zegt Pina en we proberen
het. We ordenen volgens themata of
naar bewegingen, volgens de muziek,
volgens dansers of ook wel volgens het
toeval. Deze papiertjespatience komt
nooit uit, maar soms ontstaan reeksen
die wel zinvol zijn.
De afzonderlijke sequensen worden
gewijzigd door de context waarin ze
worden geplaatst. Een vrolijke scène

heid. Niet iedereen mag meespelen;
de wreedheid van het kind, de mens.
En is het 'theater' ook geen spel
(bedrijf) waarin de speler zo gedwee
de 'regels' volgt ?
Pina Bausch alleszins niet. Maar de
evolutie stagneert; en bouwt men
op zijn beurt ook geen regels van
het spel op?
Dit als persoonlijke bedenksels
achteraf, want de voorstelling
onderga je en bouwt ieder voor
zichzelf waarschijnlijk anders uit.
Het 'beeld' bij Pina Bausch is steeds
meer dan dat wat men ziet.
Pina Bausch verklaarde zelf dat
woorden haar theater niet dienen,
dat ze geen levenswijsheden wil
verkondigen, dat ze zelf ook zoekt.
In een voorstelling worden steeds
veel vragen opgeworpen, nooit
dringt men antwoorden op.
Gie Dermul
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