
T E R O F I E T S H E L E M A A L N I E U W S ? 
Kleine excursie over het plaatse-

lijke cultuurleven. Het werk van het 
Wuppertaler Tanztheater van Pina 
Bausch wordt inmiddels internatio-
naal erkend en gevierd, doch stoot in 
eigen midden nog steeds op weerstan-
den : van de cultuurfunctionaris tot de 
theateradministratie, van een gedeelte 
van het publiek tot de plaatselijke 
kritiek. Onder het motto: kwaliteit 
moet binnen de grenzen van de mid-
delmaat blijven want anders zou de 
normale ongestoorde gang van zaken 
kunnen ontregeld worden en die is 
toch wel de zin van het theater. Zelfs 
wanneer de stad er moeizaam toe 
besluit haar 'Von-der-Heydt ' prijs toe 
te kennen aan Pina Bausch, is deze 
gelegenheid nog goed vooreen blama-
ge. De onderscheiding wordt gedeeld. 
Met een halve prijs kan men als het 
moet immers twee dingen bewijzen 
— dat men Pina Bausch geëerd heeft, 
maar toch niet te veel. Bij zoveel 
bekrompenheid in de hogere regionen 
laat natuurlijk ook het gezonde volks-
gevoel niet verstek gaan: leidster en 
leden van het ensemble worden zelfs 
met anonieme telefoontjes lastig ge-
vallen ('Hopelijk storten jullie alle-
maal neer' wenste iemand aan de 
telefoon net voor de gasttournee naar 
Oost-Aziè). 

Hoe meer vaste omlijning het stuk 
krijgt, des te meer wordt er gewijzigd. 
Scènes, die tijdens de repetities een 
eerder naief karakter hadden, krijgen 
door de nieuwe volgorde plots een 
onverwachte agressiviteit. Het.wordt 
een kwaadaardig stuk ook als er veel 
te lachen valt. 'Het meest trieste eraan 
is misschien wel dat het zo vaak 
vrolijk is,' zegt Pina. 
De lege ruimte heeft iets teneerdruk-
kends, een elegante gevangenis, waar-
in de mensen aan zichzelf zijn over-
geleverd en erg klein. De vrouwen 
dragen avondkleding in felle kleuren. 
Ze verkleden zich dikwijls. De man-
nen dragen donkere pakken en veel 

brillantine in het haar. De mondaine 
enscenering (decor en kostuums zoals 
steeds van Rolf Borzik) onderlijnt nog 
slechts de armtierigheid van de truuks 
die ieder tegen eenieder uitspeelt. 'Ik 
sta op het einde van het klavier en 
dreig neer te vallen' zegt Vivienne 
Newport in een scène, 'maar voor ik 
het doe, gil ik heel luid opdat niemand 
het zou missen.' 
Nog steeds heeft men geen titel gevon-
den. We zoeken in repetitieverslagen 
en liedboeken, stellen een lange lijst 
samen met zinnen en citaten die bij het 
stuk passen. Als werktitel wordt Setz 
dich liin inul lachte voorgesteld maar 
dat is niet als definitief bedoeld. 
Andere voorstellen : Weissl du, wieviel 
Slernlein stellen, Nachts atn Kongo 
(naar een in het stuk gebruikte schla-
ger), My bonnie en ook eens half 
gekscherend Wat ten attf Goclot. Uit-
eindelijk denkt Pina aan een titel die 
ze reeds bij het begin had genoemd: 
Kontakthof. Sommige vinden het ge-
weldig, anderen — meestal mannen — 
zijn er tegen. Overigens heeft dit 
vreselijke woord niet uitsluitend te 
maken met eroscentra, want er be-
staan ook in gevangenissen en opvoe-
dingsgestichten Kontakthöfe. We tes-
ten het uit en vragen bekende en 
onbekende personen wat zij met het 
begrip Kontakthof associëren. Opval-
lend veel mannen beweren dat hen 
hierbij niets te binnen schiet. Dat 
bevestigt iets: een titel die zoveel doet 
verdringen moet wel goed zijn. 
Uit de vier weken waarin ik het werk 
van het Wuppertaler Tanztheater heb 
gevolgd kan ik geen besluit trekken. 
Teveel ontsnapt aan de beschrijving, 
vooral bij een extreem subjectieve 
werkwijze als deze van Pina Bausch. 
Daar horen ook bij: de lange nachten 
in de kroeg, het tekort aan slaap, de 
vele sigaretten — een heel levensritme, 
dat door het werk wordt opgelegd en 
er ook zijn weerslag op heeft. Zoiets 
kan je niet overbrengen als voyeuris-
tisch uit de coulissen praten, dat aan 
de betekenis van deze slechts schijn-
bare uiterlijkheden afbreuk zou doen. 
Genoeg. Anekdotes hebben iets on-
ernstig en toch zou ik er hier een willen 
noteren. Toen ik Pina vroeg van welk 
soort theater ze houdt, vertelde ze me 
een verhaal dat ze zelf had meege-
maakt. Twee mensen praten over 
Robert Wilsons 'Einstein on the 
Beauch.' De ene zegt: 'Het mooist 
vond ik die passage als het witte paard 
heel traag over de scène gaat.' De 
andere: 'Maar er was toch helemaal 
geen wit paard. ' De ene: 'Maar ik heb 
het toch heel duidelijk gezien!' Pina 
Bausch: 'Een theater waar zoiets 
mogelijk is, dat vind ik mooi.' 

Renate Klett (vertaling Walter 
Moens). 

PINA BAUSCH 
Pina Bausch is 42, volgde een 
dansopleiding in de 'Folk-
wangschule' (1955), studeer-
de en danste verder in V.S. 
(1960-'62). Van 1962 tot '68 is 
ze solist in het nieuwe 
Folkwang-Ballet o.l.v. Kurt 
Jooss. Vanaf '68 maakte ze 
verschillende choreografieën. 
Vanaf 1973-74 staat ze aan het 
hoofd van het Wuppertaler 
Tanztheater met choreografie-
en die nog 'klassiek' te 
noemen zijn met als hoogte-
punt Le sacre du printemps 
van Strawinsky (1975) dat nu 
nog steeds op het repertoire 
staat. 

Met Die sieben Todsiinden 
(1976) (Brecht-Weill-project), 
ooit in Brussel voor Europalia 
Duitsland, breekt Pina Bausch 
definitief met het traditionele 
dansmedium. Van dan af 
ontwikkelt ze een eigen 
theatertaal, een ontwikkeling 
die nog steeds doorloopt. 
Werd ze in de behoudsgezinde 
balletwereld ooit nog gepre-
zen, vanaf nu wordt ze 
genegeerd, in tegenstelling tot 
de theaterwereld die in haar 
een belangrijke vernieuwer 
ziet. Vervolgens: 
1977: Blaubart (Bartok) (nog 
op repertoire); Kotnin tanz 
mit mir (volksliederen); Rena-
te wandel t aus (schlagers). 
1978 : Et• nimmt sie an der 
Hand undführt sie in dass 
Schloss, Die Anderen folgen 
(een Schauspielhaus Bochum-
produktie); en nog op het 
repertoire: Cafe Muller (Pur-
cell); Kontakthof (schlagers). 
1979: Arien (Beethoven, Mo-
zart, Gigli); Keitschheits/egen-
de (Rota, Gerschwin, Kreu-
der). 

1980 :1980-Ein Stiick von Pina 
Bausch (Oud-Engelse volkslie-
deren, Shakespeare Songs, 
Deller Garland); Bandoneon 
(tango's). 
1982: Walzer. 
In 1980 Arien en 1981 
Bandoneon wordt ze door de 
jury van critici die de 
'Berliner Festtage' begeleidt 
opgenomen onder de tien 
beste duitstalige toneelensce-
neringen van het seizoen. 

KONTAKTHOF 
speelduur: ± 2u 3/4 
muziek: Charly Chaplin, 
Anton Karas, Juan Llossas, 
Nino Rota, Jean Sibelius... 
decor en kostuums: Rolf 
Borzik 
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