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In januari was liet Wuppertaler 
Tanztheater op uitnodiging van Théâ-
tre 140 in Brussel met het spektakel 
Kontakthof. Pina Bausch, choreografe 
van het gezelschap, wordt internatio-
naal erkend als een leidinggevende en 
vernieuwende figuur in de balletwe-
reld. Men kan zeggen dat Bausch de 
inzichten van haar leermeester Kurt 
Jooss op een verbluffende manier 
verder uitwerkt. Jooss, hier bekend 
met het ballet De groene tafel, koos 
voor een direct op de realiteit aanslui-
tende balletvorm. Ballet moest weg 
van de franje, luxe en adel in het 
repetitielokaal. Zijn balletten zouden 
getuigen. Het dwong hem tot een 
vernieuwing van de danstaal. Dit 
expressionisme zou na de tweede 
wereldoorlog nog andere choreogra-
fen beïnvloeden. Er zijn duidelijke 
sporen aan te wijzen in de eerste 

werken van Béjart; Symphonie pour 
un homme setil was niet voor niets eerst 
een succes in Duitsland. 

Bausch ging veel verder dan haar 
leermeester. Na indrukwekkende suc-
cessen als Sacre (1975) vond ze het 
dansen te beperkend. Ze evolueerde 
naar een vorm die dichter bij het 
toneel zelf aansloot. Kontakthof 
(1978) is een belangrijke stap in haar 
evolutie. Maar ook deze theatervorm 
was haar niet radicaal genoeg. Ze 
wilde af van alle stereotypen van het 
balletgenre: niet alleen met de tradi-
tionele taal werd gebroken, ook met 
de conventionele gestalte van de dan-
ser zelf. Bij haar kunnen ook oude 
lichamen volledig geïntegreerd wor-
den. 

Bausch is gaan studeren in Ameri-
ka en in haar werk kan men duidelijk 
de invloed bespeuren van het navel-

staren dat samengaat met de work-
shopmethode waarvan het NewYork-
se Soho (met onder meer Richard 
Schechner voor het theater en de 
Wooster Group voor het toneel) bol-
staat. In de laatste werkstukken van 
Bausch is het individu, de persoonlij-
ke anekdote, het uitleven van zijn 
innige ik het belangrijkste thema 
geworden. Hiervoor zijn alle vormen 
van theater en muziek goed. Een 
opvoering als Wa/zer (1982) is een 
collage van stemmingen, getuigenis-
sen, grappen en fragmentair pakken-
de beelden. Het gemakkelijke staat er 
naast het technisch moeilijke. De 
onvrede die men overal bespeurt, sluit 
nauw aan bij het hedendaags Duits 
theater. Bausch heeft een spektakel-
vorm ontwikkeld die volledig per-
soonlijk is, open, vrij voor elke inter-
pretatie. 

De trieste vrolijkheid van Pina Bausch 
Hoe Pina Bauschs stuk Kontakthof is ontstaan. 

De Duitse 
recensente Renate 

Klett volgde in 
1978 voor Die 

Zeit de repetities 
van Kontakthof. 

Een 
repetitieverslag, 

over het 
wonderlijke, 

raadselachtige en 
erg succesrijke 

Wuppertaler 
Tanztheater van 

Pina Bausch. 

De repetities vinden plaats in de 
'Lichtburg', een verbouwde bioscoop: 
een ruime zaal met ouderwetse lam-
pen, voor het filmdoek een smalle 
loopgang, ervoor een rij stoelen, de 
piano in de hoek, de vloer voorzien 
van een dansmat. (Het toneelbeeld zal 
later een gelijkaardige ruimtelijke 
structuur krijgen.) Er zijn twintig 
dansers, negen vrouwen in rose repe-
titiekleding, elf mannen in colbertpak. 
Omdat de meesten buitenlanders zijn 
(ze komen uit twaalf landen) wordt er 
veel Engels gesproken. 
Derde repetitieweek voor een stuk dat 
er nog niet is. In de plaats daarvan zijn 
er themata: 'tederheid', 'Sehnsucht', 
'ik toon me, ik stel mezelf voor', 'ik 
verplaats me'. En er is muziek, talloze 
geluidsbanden met tango's uit de 
jaren vijftig, Rudi Schuricke, muziek 
uit Chaplin- en Fellinifilms, De Derde 
Man en een beetje klassiek (Sibelius). 
Er is geen stuk, alles is dus mogelijk. 
Zulks maakt beslissingen niet makke-
lijker, eerder moeilijker. Pina Bausch 
heeft zich nooit door een stuk grenzen 
laten voorschrijven of het nu BUnthart 
heette, Die sieben Todsiinden of Mac-
beth, steeds heeft ze er iets van 
haarzelf uit gemaakt, dat zich sterk 
van het voorbeeld verwijderde en er 
desondanks of misschien net daarom 
veel mee te maken had. Hier nu moet 
alles uit de fantasie voortkomen, 
zonder het uitdagende doch ook be-
hulpzame contact met een fabel en 
zijn personages. 

Vreselijk, net een 
acteur ! 

De repetities kennen een los en 
gedisciplineerd verloop. Eerst een 
uur klassieke training, dan het werk 
aan het stuk, het verzamelen van 
het materiaal. Pina stelt oefeningen 
voor, brengt improvisatiethemata 
aan. Wat ze zegt wordt uitgevoerd, 
zonder verdere commentaar. De 
ballethiérarchie, vast en zeker de 
meest intacte in het theaterbestel, 
functioneert zonder hapering. Aan-
vankelijk vind ik dit vreemd, doch 
dan wordt me duidelijk dat dit hier 
niets met onderdanigheid te maken 
heeft doch eerder met groepsbewust-
zijn: van beide kanten is er een 
sterke vertrouwensbasis. 
Tijdens de eerste dagen ondervond ik 
moeilijkheden om me in het repetitie-
verloop in te leven. Dat is immers 
totaal anders dan ik het in het theater 
gewoon ben. Geen analyses, geen 
interpretaties, niets van het intellec-
tuele discours/ge klets van het spreek-
theater —in de plaats daarvan asso-
ciaties, stemmingen, veel van dat 
atmosferische. Communicatie ver-
loopt minder via taal, dan wel via 
gestiek en beweging. Tussen Pina 
Bausch en de dansers bestaat er een 
vocabularium van blikken en zinsflar-
den, wat voor niet-ingewijden niet zo 
meteen te ontcijferen valt. 
Voor mij heeft deze werkwijze meer 
van het collectieve werk dan het 

meeste, dat zich naar buiten toe als 
dusdanig manifesteert. De wederzijd-
se uitwisseling, de inspiratie voor 
mekaar, de vreugde in het spel en in de 
eigen spontaneïteit herinneren me aan 
de repetities, die ik bij het Théâtre du 
Soleil heb gezien. Het kan geen toeval 
zijn, denk ik, dat de leiders van beide 
groepen (Ariane Mnouchkine, Pina 
Bausch) vrouwen zijn. 'Laat ons toch 
eens iets met onze complexen doen,' 
zegt Pina Bausch. 'Wij hebben toch 
allemaal complexen, dus zullen we die 
eens laten zien. iedereen toont wat 
hem aan zijn lichaam niet bevalt.' 
Daarbij legt ze schetterende circus-
muziek op. De dansers stappen dwars 
door de ruimte, blijven staan in het 
midden, verstoppen een dubbele kin 
of te brede heupen, neus of borsten. 
De grote dansers maken zich klein, de 
kleine groot. In deze houding verstar-
ren ze, ze gaan af, komen bij de 
volgende doorgang net zo terug doch 
tonen daarbij nog een ander 'com-
plex'. Dit gebeurt viermaal, tot ze 
uiteindelijk, door alle bochten waarin 
ze zich hebben gewrongen om te grote 
voeten, te weinig haar, vermeende o-
benen of een te kleine mond weg te 
moffelen, nog amper kunnen lopen. 
Dit is interessant en méér dan een 
grapje onder elkaar: wat sommigen 
bij zichzelf als lelijk ervaren vinden de 
anderen net mooi. Het is opvallend 
dat de vrouwen bij deze oefening veel 
meer ontspannen en eerlijker zijn dan 
de mannen en daarom ook 'beter' (In 
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