
P A V L O V 

Pavlov is de c o n f r o n t a t i e van een d a n s e r e s en een actr ice : Paul ine Danie l s en Fr ieda P i t toors . 'Wat zu l len 
we vertel len ? Zu l l en we over onsze l f verte l len ?' w a s het u i t g a n g s p u n t . Rob De Graaf , v a s t e t eks t schr i jver 
bij Nieuw W e s t , z o r g d e v o o r het scr ipt , dat u hierbij a fgedrukt vindt . M a a r eers t iets over het w e r k p r o c e s 

van deze kle ine, m e r k w a a r d i g e produkt ie . 

E e n v o u d en e e r l i j k h e i d zi jn d e 
hoofdgedachten na het zien van Pci-
vlov. D e s tulpende sensuele mond van 
Frieda Pittoors, en de (ont)blote be-
nen van Pauline Daniëls, twee van de 
vele fysieke bijgedachten. Het is een 
produktie die sterk naar binnen gaat, 
openhartig uit de biografieën van twee 
vrouwen de vragen en onzekerheden 
bovenhaalt van veertig jaar leven en 
twintig jaar kunst. En dit persoonlijke, 
diepe altijd lichtjes relativerende, ra-
kelwerk, aan de oppervlakte brengt : 
een actrice die woorden wikt, een dan-
seres die beweging weegt. En een po-
ging tot dialoog. 

Werkproces 

Rob De Graaf : "De produktie is 
ontstaan uit vele vragen. Inhoudeli jke 
vragen, van Pit toors en Daniëls die be-
hoefte hadden, na het lange werk in 
talloze richtingen, aan allerlei grenzen 
voorbij, hun eigen positie te ondervra-
gen : waar sta ik en wie ben ik als 
podiumpersoon ? Maar o o k : waar sta 
ik in de wereld ? Deze produktie ont-
stond midden de maa t schappe l i jke 
ontwikkelingen in China, wat ons erg 
bezig hield. Dat maakt je bewust van 
het rare maatschappeli jke isolement 
waarin je als kuns tenaa r altijd ver-
keert. Een andere ' technische' vraag 
was : wat doen we met elkaar, vanuit 
deze twee vakgebieden theater en dans 
waar we inzitten ? 

In een eerste tijd hebben we daar-
over veel met elkaar gepraat en het 
idee opgevat om die vragen die we aan 
elkaar stellen op het podium te bren-
gen : de verbazing en de onzekerheid 
over onszelf en mekaar gewoon laten 
zien. Het tekstmateriaal is daarbij heel 
intuïtief ontstaan : vanuit het meebab-

belen, maar vooral luisteren naar de 
uitdrukking, de klankleur, een bepaal-
de manier van formuleren. Dat gaf 
vage s t ructuur loze gegevens, waarin 
dan aanknopingspunten gelegd wer-
den : naam, leeftijd, zeg maar wie je 
bent. 

Aanvankelijk was het de bedoeling 
een dialoog te maken met evenveel 
tekst voor beide actrices. Maar al snel 
bleek dat dit disharmonisch werkte : de 
danse res Daniëls kan niet dezelfde 
kracht uit de tekst halen als de volleer-
de actrice die Pittoors is. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om ieder 
zich in het eigen medium te laten uit-
drukken. Maar daarbi j kreeg je dan 
het probleem, dat er, vanuit de eigen 
aard van dans en taal, een situatie ont-
stond, waarbij de dans bepaalde passa-
ges van de tekst leek te illustreren. O p 
een bepaald moment is Daniels dan op 
haar eent je gaan zoeken en heeft ze 
haar eigen dansgeschiedenis in kaart 
gebracht : van klassiek naar modern, 
over Graham, Cunningham, etc. Z o is 
het toch nog een dialoog geworden. 

Dat is het gevoeligste punt van de 
p rodukt ie : bij sommige voorstellingen 
blijft het bij invullen van mekaars pau-
zes, maar op andere momenten ont-
staat op een dieper niveau een ge-
sprek : wanneer Pit toors b.v. verstikt 
en verstrikt raakt in naar zichzelf ver-
wijzende zinnen, niets meer kan zeg-
gen en dan de explosie van Daniëls 
gadeslaat, toeziet naar wat het lichaam 
kan vertellen. Je kan die spanning ech-
ter nooit vastleggen, want dan is ze 
zeker weg." 

Nieuw West 

R o b D e Graaf is als tekstschrijver 
verbonden aan de groep Nieuw West 

die nu al zo'n tien jaar het theater on-
deruit haalt met chaotische en erg de-
structieve stukken, het is een theater-
praktijk waarin de positie van de schrij-
ver onveilig is. 

R o b De G r a a f : "Die samenwerking 
met andere mensen vind ik erg belang-
rijk. Voortgaan op mekaars impulsen 
ofvanui t een pe rmanen te onzekerheid 
schrijven omdat de 'deconstruvistisch' 
ingestelde spelers van Nieuw West elk 
fundament onder de voeten weghalen. 
Da t is ook wat we met het theater 
doen : g renzen ve rkennen , zoeken 
naar het spel, het toneelspelen spelen. 
D e fictie theater vormt voor ons een 
niet snel opdrogende bron van verba-
zing." 

"Het is anders o m voor je eigen 
groep te schrijven dan voor mensen die 
je niet kent. Met Nieuw West is de 
acceptatie van mekaar veel vanzelf-
sprekender en is er ook het gezamen-
lijke verleden als voor tdurend referen-
tiepunt. Bij het schrijven hou je daar 
rekening mee, ook met de acteurs die 
het zullen spelen, je schrijft ze naar de 
mond. In de samenwerking met Frie-
da Pittoors zorgde dat dus voor discus-
sies : ik liet haar dingen zeggen over 
theater en acteren waar ze niet mee 
akkoord ging. Dat werd dan gewijzigd. 
Toch is het schrijven voor haar een 
moment van geluk geweest. Zij is zo'n 
bijzondere actrice : ze gaat een open-
lijke confrontat ie met de tekst aan; ze 
maakt alles helder, haalt er alles uit, 
ook de plekken waar niets zit. Ik had 
het gevoel een aantal vragen en dilem-
ma's over individu en wereld produk-
tief gemaakt te hebben. Dat was het 
geluk. Dat het iets anders werd dan 
dat schrale platte papiert je dat ik tien 
keer omgedraaid had." 

Luk Van den Dries 
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