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mijn beeld van Japan er over enkele dagen zal 
uitzien, na dit eerste bezoek. Op dit moment is 
dat gevormd uit vage noties: een lappendeken 
samengesteld uit de vele vooroordelen die wij 
westerlingen hebben over Japan en zijn ge-
bruiken, uit ervaringen die ik opdeed tijdens 
gesprekken met Japanse kunstenaars op door-
tocht in Europa en uit de luttele informatie die 
in België via de media binnensijpelt.
Het brandpunt van mijn trip is de Tokyo Per-
forming Arts Market (tpam). Onder die noemer 
gaan van 5 tot 8 maart allerlei activiteiten door: 
een markt voor de podiumkunsten, avonden 
met muziek-, dans- en theatervoorstellingen 
allerhande, en conferenties en lezingen.
 Voorafgaand aan de eigenlijke markt zet 
ietm, het vanuit Brussel opererende Interna-
tional Network for Contemporary Performing 
Arts1, van 3 tot 5 maart een driedaags symposi-
um op poten. ‘Reconsidering the Contempora-
ry in Performing Arts’ belooft een reflectieoe-
fening te worden op wat het abstracte begrip 
‘hedendaags’ in de podiumkunsten vandaag 
(nog) kan betekenen en welke factoren daarop 
van invloed zijn, beschouwd vanuit de Japanse 
context, maar ook gespiegeld aan het omlig-
gende Azië en de rest van de wereld. 
 Van mijn aankomst in centraal Tokio tot 
aan mijn terugkeer naar Brussel blijf ik me 
verbazen over de kalmte die van deze metro-
pool uitgaat. Vergeleken met de sfeer in New 
York, Londen of Parijs, luidt het sleutelwoord 
hier ‘zen’. Overal waar ik kom, liggen de stra-
ten en pleinen er kraaknet bij. Het verkeer van 
personen en diensten is uitermate efficiënt 
georganiseerd, en daaraan draagt elke Japan-
ner bij. Aan de metro- en bushaltes wacht 
iedereen netjes in een rij. Lopen doe je aan de 
aangegeven kant van het voetpad; wie iemand 

per ongeluk aanstoot, verontschuldigt zich 
uitgebreid. De overlevingsstrategie in deze 
megapool is gestoeld op een oeverloos respect 
voor de andere, en daar liegen ook de statis-
tieken niet om. In 2002 vielen er bijvoorbeeld 
‘slechts’ 376 doden in een verkeersongeval2. 
Dat zijn er uiteraard 376 te veel, maar voor een 
dermate grote stad met een dermate uitge-
bouwd en druk vervoersnetwerk, is dit peanuts. 

Barokke tuinpartijen
Op de ochtend van 3 maart haast ik me naar 
Yebisu Garden Place, de plaats waar ietm@
tpam vandaag van start gaat. Vanuit het 
metrostation zoef ik samen met duizenden 
Japanners over kilometers roltapijt tot in het 
hart van dit typevoorbeeld van een stad in de 
stad. Gelegen in het westelijke deel van de me-
tropool, verenigt Yebisu Garden Place wonen, 
werken, shoppen, sporten en meer: apparte-
menten en kantoorgebouwen schragen zich 
rond een monsterlijk groot winkelcentrum 
met restaurants, culturele ontmoetingsruim-
tes en een handvol musea. De architectuur is 
eclectisch en bijzonder gewaagd, maar getuigt 
niet altijd van goede smaak. Glazen construc-
ties gaan over in betonnen tunnels, bakstenen 
torens en barokke tuinpartijen. Het meest 
in het oog springen de ruim 170 meter hoge 
kantoortoren en de kopie van een achttiende-
eeuws Frans kasteel, een restaurant voor de 
allerrijksten.

Op deze surreële plek ontmoet ik zo een drie-
honderd andere professionelen uit de podium-
kunstensector: festival- en theaterdirecteurs, 
vertegenwoordigers van gezelschappen en 
productiehuizen, sleutelfiguren uit finan-
cierende organisaties, choreografen en regis-
seurs, kunstenaars en anderen. Wat ons bindt, 
is een brandende nieuwsgierigheid en de wil 
om aan netwerken te bouwen en te reflecteren 
over het zeer brede thema ‘hedendaagse po-
diumkunsten’. Het leeuwendeel van de deel-
nemers komt uit Japan zelf, gevolgd door een 
grote groep andere Aziaten. Onder de ‘wester-
lingen’ zijn de Belgen best goed vertegenwoor-
digd, zowel in de zaal als op het podium.
 Voor de keynote session moet Jan Goossens, 
artistiek directeur van de Brusselse kvs, we-
gens ziekte verstek laten gaan. De artistiek 
directeur van het Kunstenfestivaldesarts, 
Christophe Slagmuylder, vervangt hem. Mee 
achter de tafel zitten Toshiki Okada, schrij-
ver en stichter van de Japanse theatergroep 
Chelfitsch3, en Tadashi Uchino, professor in 
Performance Studies aan de Universiteit van 
Tokio. Het gesprek tussen de drie vertrekt 
vanuit hun persoonlijke ervaringen. Daaruit 
rijzen tal van interessante vragen. Of bin-
nen de context van het ‘instituut’ cutting edge 
werk nog kan overleven, vraagt Slagmuylder 
zich af. Er vallen in het gesprek nog andere 
begrippen, die de richting aangeven van waar 
ietm@tpam de komende dagen heen wil. En 

de Japanse identiteit heet ambivalent te ziJn en dat 
zorgt voor problemen. wiJ, westerlingen, besChouwen 
Japanners als ‘oosters’ in hun doen en laten. in azië  
worden Japanners dan weer gezien als ‘westerlingen’. 


