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van deze strijd is volgens Nietzsche de 
ondergang van het oerprincipe, das 
Ur-Eine, en de overwinning van de 
verbrokkelde, onwezenlijke schijnge-
stalten van onze cultuur. De tragicus is 
de uitzonderlijke mens die wel een 
vermoeden heeft van de eenheid in de 
veelheid, die de verdeeldheid be-
schouwt als de grond van alle kwaad, 
die n o g d e „freudige Hoffnung" bez i t 
„daß der Bann der Individuation zu 
zerbrechen sei", maar die daarin niet 
slaagt." (Clem Neutjens in Standaard 
der Letteren, 20 juni 1980). 

Overal in zijn notities, brieven en 
artikels duiken bij Schlemmer refe-
renties op naar Nietzsche, i.v.m. de 
strijd tussen het dionysische en het 
apollonische, de ondergang van de 
eenheid, en dies meer. Onlogisch is 
het natuurlijk niet, gezien Nietzsche 
zich veel met dans en theater heeft 
ingelaten en Schlemmer juist een tota-
le herbronning van het theater voor-
stond, met als doel een Duits ballet en 
later, zo hoopte hij, Duits ( t o t aa l -
theater. Schlemmer opteerde om te 
starten bij het ballet, omdat de struk-
tuur daarvan minder complex is dan 
bij opera of toneel, waar men buiten 
vorm, ruimte, beweging, kleur en licht 
ook nog rekening moet houden met 
tekst, klank en geluid, maar ook om-
dat deze kunstvorm in de loop van zijn 
geschiedenis een duidelijke evolutie 
van dionysisch zijn naar apollonische 
schijn had doorgemaakt. Schlemmer 

stelde zich tot doel de verloren gegane 
oereenheid te herstellen en, zoals hij 
schrijft in een brief in 1919: „Dem 
Tänzer gehore, um mit Nietzsche zu 
sagen, die Welt." 

Kostuumtheorie 
Schlemmer overschouwde met 

weerzin het spektakel van de interna-
tionale ontwikkeling in het theater. 
Waar hij de idee juist haalde is ondui-
delijk, misschien bij de antieke Griek-
se satermaskers, maar in ieder geval 
wilde Schlemmer het ballet redden 
door het herwaarderen van de ver-
momming. Hij zag de neergang van 
het ballet in de loop van de geschiede-
nis in het weglaten van de travestierol-
len en later zelfs de gezichtsmaskers, 
de pruiken en de fantastische attribu-
ten. Voor Schlemmer was de menselij-
ke figuur ongepast, te freel, te iel, om 
het hallucinante, het realiteitsoverstij-
gende karakter van het theater waar 
te maken. Ballet, maar ook opera en 
toneel, hadden nood aan meer dan 
levensgrote personages. „Het theater, 
de wereld van de schijn, graaft zijn 
eigen graf wanneer het zich met de 
werkelijkheid inlaat," schrijft Schlem-
mer in het programmaboekje van de 
première. 

Schlemmer, bezeten door VORM, 
wilde een totale theatervernieuwing 
baseren op het kostuum. Hij beweer-
de daarbij steeds de mens als uitgangs-

punt, als maat van alle dingen te 
behouden. Waarom vertrok hij dan 
niet vanuit het menselijke lichaam als 
gegevenheid? Die was volgens hem te 
gecompliceerd, daarmee viel niet te 
werken. Zoals zijn vriend Paul Klee de 
realiteit terugbracht tot kleurvakken 
en de kleuren tot drie basiskleuren 
wilde Schlemmer de vorm van de 
mens sterk vereenvoudigen, terug, 
brengen tot een kombinatie van drie 
ultieme basisvormen: vierkant, drie-
hoek en cirkel. Van hieruit wilde hij 
de interaktie tussen dat menselijk li-
chaam en de hem omringende kubie-
ke ruimte van het podium observeren, 
meten, onderzoeken, uittesten, uitdie-
pen. De verschillende houdingen van 
de menselijke gestalte — zitten, staan, 
liggen, enz. — gaven een oneindig 
groot aantal variaties te zien, moge-
lijkheden van interactie met de ruim-
te. 

Daarna wilde Schlemmer zijn on-
derzoek opdrijven tot een tweede ni-
veau, waar de menselijke gestalte in 
de ruimte ging bewegen, wat de moge-
lijkheden tot interactie nog ontelbare 
malen verhoogde, zeker toen hij in 
dezelfde ruimte nog een tweede, een 
derde lichaam binnenbracht. 

Op het ultieme derde niveau ten-
slotte, het symbolische, kregen de 
ruimtelijke verhoudingen een hogere 
betekenis en kwamen zowel de danser 
als de toeschouwer onder invloed van 
de nu magisch-rituele voorstelling. In 
het T.B. poogde Schlemmer dit hoog-
ste, symbolische niveau, het niveau 
van de mystiek, te bereiken door mid-
del van o.a. een gespreide hand, die 
een ster voorstelde, of de gekruiste 
armen van de kogelman — zij het voor 
de toeschouwer verborgen in zijn bol-
le harnas — die het oneindigheidste-
ken voorstelden. 

In het verloop van het T.B. waren 
drie delen te onderkennen, die 
Schlemmer zelf aangaf met een kleur 
— geel, roze en zwart — en die elk 
een eigen karakter hadden: vrolijk-
burlesk, feestelijk-majestatisch en 
mystiek-fantastisch. Daarbij was het 
eerste deel zeer beweeglijk, kleurrijk, 
heterogeen en werden er hoofdzake-
lijk solo's gedanst. Het tweede deel 
was ernstiger en meer geordend, ook 
in de structuur: solo - duo - trio. Het 
derde deel ten slotte was de verwerke-
lijking, de eindfase, was het meest 
abstract, metafysisch, mystiek. De 
personages vervaagden gaandeweg 
en hadden er nog slechts betekenis 
in het geheel. Het sluitstuk of de 
apotheose van het derde deel was de 
solo van de meest ontmenselijkte — 
gedematerialiseerde, zei Schlemmer 

— de meest abstracte figuur van het 
hele ballet. De Abstracte was voor 
Schlemmer de figuur die het best 
zijn kostuumtheoretische wetten il-
lustreerde. Omdat dit kostuum bo-
vendien de meeste aanpassing en on-
derwerping van de danser eiste, heeft 
Schlemmer zoveel mogelijk zelf dit 
personage gedanst. Naar aanleiding 
van al deze driedelingen zal Schlem-
mer zijn ballet uiteindelijk als „tria-
disch" bestempelen. 
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