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Glaschen Wein, und ich war gern im 
Bund der Dritte.' De geslachtsleugen 
dat als vrouwen ergens zitten, al was 
het maar met een 'glaasje wijn', altijd 
op een man wachten, die dan de 
situatie uiteindelijk in de hand neemt, 
wordt verregaand voor schut gesteld: 
de vrouwen van Pina Bausch zijn te 
zelfbewust om zich aan zulke spelre-
gels te houden. 
Met een even grote gevoeligheid toont 
ze nochtans ook de kant van de 
mannen: hun moeilijkheden en frus-
traties, hun hulpeloosheid en hun 
geweifel. 'Misschien is hij alleen maar 
onuitstaanbaar omdat hij zoveel ver-
langens heeft' zegt Pina of nog: 'Je 
mag alleen uit nood brutaal tegen haar 
zijn, anders is het maar flauw.' Haar 
treurnis over de onmogelijkheid van 
het paar is zo existentieel dat de 
opheldering van de 'schuldvraag' 
voor haar niet genoeg is. 

De verzameling materiaal wordt 
elke repetitiedag uitgebreider en lang-
zaam tekenen zich de contouren af 
waartegen het stuk kan ontstaan. Een 
groep mensen in een gesloten ruimte 
en wat ze met elkaar/tegen elkaar 
doen. Partners: zulke die het zijn en 
het niet aankunnen en zulke die het 
nooit worden maar toch steeds voor 
elkaar dromen. Paren die elkaar zoe-
ken. soms vinden en meteen weer 

verliezen (Vivienne en Gary) of paren 
die niet van elkaar kunnen loskomen 
en elkaar daarom haten (Sylvia en 
Luis). Tegenpool zijn Jo-Ann en 
Meryl, twee internaatsmeisjes op zon-
daguitstap; in hun rose kleedjes, 
opgedirkt, zijn ze ook een paar, met 
veel te grote verwachtingen in een veel 
te kleine wereld. Ze worden verliefd 
op elkaar en zijn ongelukkig, ze 
wenen samen en troosten elkaar met 
een natuurfilm over het leven der 
eenden. 
Tal van kleine verhaaltjes komen te 
voorschijn en verdwijnen weer. Ze 
vertellen van eenzaamheid en hebben 
soms slechts zo verborgen iets met 
elkaar te maken dat het aanrakings-
punt nog amper valt waar te nemen. 
Pina wil geen aaneensluitende story. 
Zoiets is haar te vlotjes. Ze zoekt een 
logica die niet uit het intellect komt, 
maar die aanvoelt. Vandaar veel her-
halingen, een diepgaande breedvoe-
righeid die voor vele toeschouwers 
moeilijk te verdragen valt. 

De tijd nemen, geduld en fantasie 
opbrengen om zich in te leven in een 
vreemd ritme. Toen ik voor het eerst 
Macbelh zag leek het me te lang. Bij 
een tweede keer vond ik het te kort. Er 
wordt gezegd: 'Wij hadden materiaal 
voor twintig uren, maar we hebben 
het niet gewaagd er meer dan vier uur 

van te maken.' Ook deze keer is er veel 
meer materiaal dan er uiteindelijk 
wordt gebruikt. Vooreerst zijn er de 
danspassen die Pina voordoet en die 
de dansers dan inoefenen ('Jullie 
moeten dat meer chaotisch doen, niet 
zo in voorwaarts marsj.' 'Vorm eens 
niet zo'n brave rij, liever een smerige,' 
'Ieder moet nu maar eens op een 
andere plaats beginnen en in een 
verschillend tempo' — hoe meer asyn-
chroon, hoe wanordelijker het resul-
taat, hoe liever ze het heeft.) 
Daarnaast zijn er de improvisaties, 
een cataloog van houdingen en gedra-
gingen door de dansers op basis van 
de trefwoorden van het stuk ontwik-
keld, bijvoorbeeld 'tederheid', 'lief 
voor jezelf heet een oefening. Daarbij 
moet iedereen aanrakingen vinden die 
aan zijn behoefte aan liefde voldoe-
ning schenken. Ze strelen eikaars 
gelaat en armen, spelen doorliet haar, 
persen de handen tegen het lichaam, 
betasten borsten en buik, kriebelen 
aan knie en voeten. Zolang de eenling 
deze tedere gebaren slechts op zichzelf 
richt, werken ze harmonisch en ont-
spannen, doch als paren ze aan elkaar 
proberen ontstaat er vaak een kleine 
strijd en wordt wat liefdevol was tot 
iets lastigs. 

Sterker nog is de oefening waarin alle 
vrouwen een man en alle mannen een 

Agressieve tederheid 
Het theater van Pina Bausch is 

ontzettend direct: raakt je, l aa t j e 
vallen, sleurt je mee, beklemt/lucht 
op, is passioneel/afstandelijk. 
Een theater vol tegenstellingen dat 
diep in de schors van je gevoelens 
kerft. Het Tanziheaier Wuppertal 
was in Brussel met Kontakthof, een 
titel die al haar stukken zouden 
kunnen dragen. 
Ontmoetingen tussen vrouwen en 
mannen, contacten tussen indivi-
duen en groepen, tussen spelers en 
publiek. Wrange dan weer komische 
momenten of meestal beide samen 
balancerend op een mesrand. Een 
opeenstapeling van schijnbaar los-
staande scènes. De toeschouwer kan 
niet terugvallen op een traditionele 
verhaalstructuur, maar alleen op 
zichzelf, op zijn persoonlijke 
associaties, geschoeid op eigen 
ervaringen. 
Pina Bausch wekt de toeschouwer 
uit zijn kijkgewoonte, prikkelt zijn 
verbeelding en vooral laat hem de 
vrijheid er zijn eigen voorstelling 
van te maken. 
Het Wuppertaler Tanztheater 
'speelt' met dans/theater (ook die 
scheiding doorbreekt het) en met 
het publiek. Het theater is terug wat 
het hoort te zijn. 

Taferelen uit het dagelijks leven 
(over liefde, tederheid, heimwee, 
angst, droefheid, wens,...), mense-
lijke ervaringen (meestal die van de 
spelers zelf als kind, danser, man, 
vrouw, verleider,...) worden uitver-
groot en gemonteerd tot een 
groteske revue. Bittere beelden 
volgen elkaar op als een pijnlijke 
dans. Tegelijkertijd stralen die 
taferelen een bijzondere schoonheid 
uit. Mede door de manier van 
handelen/bewegen, het ruime decor 
en de kostumering, de fysieke 
aanwezigheid van de spelers. 
De dualiteit van het inhoudelijke en 
het uiterlijke en de persoonlijke 
verbondenheid met het gebeuren 
maken een beeld dat je ogen streelt 
én schuurt. 
Het toneelbeeld en de muziek 
hebben iets nostalgisch. 
De muziek typeert de sfeer van de 
voorstelling. Ze varieert maar klinkt 
steeds gevoelig: klassiek (Bartok, 
Purcell, Mozart,...), filmmuziek 
(Chaplin, Rota, Gershwin,...), schla-
gers uit de jaren '30, oude italiaanse 
aria's (Gigli), tango's,... 
De decors zijn groot, hoog, kaal, de 
vloer bedekt met turf, bladeren, 
gras, water. 
Vrouwen dragen meestal glanzende 

cocktailkleren in felle kleuren, 
mannen donkere kostuums. 
De weinige dansbewegingen — in 
Kontakthof nog vrij veel, in Walzer, 
haar recentste stuk, nagenoeg 
volledig verdwenen — ontstaan 
dikwijls door het speels verwerken 
van menselijke tics, liet verletterlij-
ken van taaiuitdrukkingen al dan 
niet vermengd met klassieke dansbe-
wegingen (ballet, salondans,...) en 
worden eindeloos herhaald, soms 
tot de uitputting van de speler. 
Soms wordt er gesproken: de 
woorden hebben iets fragmenta-
risch, zijn af en toe onhoorbaar, 
ondersteunen de sfeer van het 
moment. Men wil zeker geen 
achteraf-te-lezen-teksten brengen. 

Konlakthof (première december 
1978) was een voorlopig hoogtepunt 
in het zoeken naar een eigen 
theatertaal. Sedertdien monteerde 
het gezelschap nog vijf stukken 
waarvan het jongste Walzer (juli 
1982) een vergevorderde evolutie 
van het werk toont. Meer en meer 
wordt het werkproces zelf onder-
werp : de dwang iets te laten zien. 
In Kontakthof dezelfde constante 
thema's: vervreemding, angst, 
machtsstrijd (man/vrouw, individu/ 
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