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trokken’. Dit gebeuren is de essentie van een 
voorstelling en het welslagen ervan hangt af 
van de kunde van de acteur: hoewel hij dezelf-
de rol verschillende keren speelt, moet er voor 
het publiek steeds iets nieuws en onverwachts 
opduiken: ‘hana’. Hiermee in verband brengt 
Tatsuro de eeuwenoude Japanse fascinatie 
voor het ‘negatieve’, met in het bijzonder on-
derwerpen zoals dood, ziekte en veroudering. 
‘Hana’ plaatst het verwelken van de bloem 
boven het bloeiproces: het moment vlak voor 
de dood van de bloem is het meest interes-
sante. Dit kan je dan weer in verband brengen 
met Japanse religie (zen en Mahayana), sja-
manisme en wabi-sabi, dé klassieke Japanse 
schoonheidsmaatstaf, die gebaseerd is op drie 
eenvoudige waarheden: niets blijft, niets is af 
en niets is perfect. Als een object of expressie 
‘wabi-sabi’ heeft, betekent dat, dat het in ons 
een diepe melancholie en een spiritueel ver-
langen weet op te roepen.

Netwerken bouwen
Maar wat met het hedendaagse plaatje in Ja-
pan en Azië? In zijn lezing geeft Tatsuro geen 
antwoord op deze vraag: de link met Butoh 
gaat voor hem tot collectieven in de jaren ne-
gentig, groepen die vandaag vaak nog actief 
zijn, ook al zijn ze over hun artistieke hoog-
tepunt heen. Eerlijk gezegd leer ik tijdens 
tpam op het artistieke vlak niet veel bij. Ik zie 
geen voorstelling die ik vermeldenswaardig 
vind. Ongetwijfeld heeft mijn extreem scha-
mele kennis van het Japans hier iets mee te 
maken: alle presentaties zijn in het Japans, 
zonder boventiteling of simultaanvertaling. 
Maar ook vormelijk en inhoudelijk jeukt het 
onaangenaam. Het merendeel van de voorstel-
lingen die ik zie, neigt naar ’klassiek’ theater 
en vertrekt van beroemde – niet-Aziatische 
– teksten. Voorbeelden zijn Pappa Tarahu-
mara’s Three Sisters, een naakte straight forward 
interpretatie van Tsjechovs tekst waar visueel 
weinig aan te beleven valt, en Kakuya Ohashi’s 
Chain of Clarity Special Version, een braaf uitge-
voerde danstheatervoorstelling die voortbor-
duurt op Carlos Castaneda’s cultklassieker uit 
de jaren zestig, The Teachings of Don Juan. Op 
zich heb ik daar geen kritiek op, maar ik heb 
niet het gevoel hiervoor naar Japan te zijn ge-
komen. De vrij scherpe ticketprijzen indach-

tig, geef ik het na een paar teleurstellingen al 
snel op. Volgens de andere (veeleer Europese) 
bezoekers mis ik echter niet veel. Hun kritiek 
wisselt naargelang de voorstelling af, maar 
blijft negatief: te formalistisch, geforceerd, al 
te spectaculair, ouderwets, achterhaald. In dit 
ietwat dodderige programma steekt Free Time 
van Chelfitsch er met kop en schouders boven 
uit. Gesitueerd in een decor dat refereert aan 
een modaal familierestaurant in Tokio, onder-
zoeken de acteurs noties van vrije tijd, daarbij 
– naar verluidt – de limieten van het Japanse 
theater aftastend. Ook hier speelt de taal me 
echter parten. Ik heb het erg moeilijk om te 
volgen, laat staan om de finesses te pakken te 
krijgen. Free Time staat ook op het Kunsten-
festivaldesarts 08, mét vertaling. Misschien 
moeten we wel erg blij zijn met het aanbod in 
dit kleine landje...
 De eigenlijke marktplaats van tpam is een 
kleffe en teleurstellende bedoening. In een 
zaaltje van Yebisu Garden Place staan hon-
derden standjes dicht opeengepakt. Achter 
de tafeltjes hangen de verplaatsbare wanden 
vol met affiches, tekstmateriaal en mascottes 
(ook in de podiumkunsten houden Japanners 
er dit gebruik op na: populaire voorstellingen 
hebben een knullig mannetje als vertegen-
woordiger). Op de tafels liggen hopen flyers en 
documentatiemateriaal bij de voorstellingen. 
Badges lezen is hier de boodschap. Wanneer 
ik voorbij de tafeltjes loop, spieden tientallen 
ogen naar het ding dat aan een touwtje rond 
mijn nek bungelt. Deze promotoren willen 
weten welk vlees ze in de kuip hebben. De 
situatie geeft me absoluut geen zin om lang te 
blijven. Ook het programma met ‘visuele pre-
sentaties’ zint me niet. De korte videopresen-
taties met snippers van voorstellingen richten 

zich enkel op programmatoren die snel willen 
of kunnen beslissen iets aan te kopen. Ik vraag 
me af wie een voorstelling in zijn programma 
opneemt op basis van een flitsend gemonteer-
de videoclip. Wat mij betreft: exit market.
 Het performanceprogramma en de markt 
mogen dan geen succes zijn, mijn denken over 
Azië is er in Japan op korte termijn bijzonder 
op vooruit gegaan. Als je vraagstukken over 
het ‘hedendaagse’ – daar draait tpam tenslotte 
rond – opentrekt naar de rest van Azië en 
vervolgens de wereld, wordt de materie enkel 
complexer. In Azië leven traditie en heden-
daagse cultuur in wisselende verhoudingen 
met of naast elkaar. Zoals gezegd is de situatie 
in het Japan van vandaag er eerder een van 
scheiding. In sterk contrast daarmee staat de 
hedendaagse Zuid-Koreaanse dansscène, waar 
oeroude dansgenres als geommu, talchum, 
seungmu, taepyeongmu of hannyangmu niet 
alleen nog steeds beoefend worden, maar ook 
aan de basis liggen van de dansvormen (en 
choreografen) die vandaag voor ‘vernieuwend’ 
doorgaan. Cambodja gaat deze dagen door een 
moeizame periode van vernieuwing. Amna 
Kusumo, oprichtster van Kelola, een platform 
dat kunstenaars in Indonesië actief onder-
steunt, vertelt: ‘In Indonesië ging de heden-
daagse dans in de jaren zestig en zeventig door 
een moeizaam vernieuwingsproces. Vandaag 
kent Cambodja eenzelfde ontwikkeling, wat 
voor grote spanningen zorgt tussen de oude 
meesters en de jonge generatie. Beide groepen 
voelen geen respect voor elkaars werk. Op dit 
moment reageren de meesters op het jonge 
werk zoals het Europese publiek in het begin 
van de twintigste eeuw op het dadaïsme rea-
geerde. Dit probleem zou door communicatie 
verholpen kunnen worden.’
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