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REPoRTAGE

dat is een hele boterham: vraagstukken over 
exotisme, japonisme, oriëntalisme, globalise-
ring, verwesterlijking (en ‘veroosterlijking’); 
over ‘high’ versus ‘low’ art, tradities en het 
verdwijnen van genregrenzen; over migratie 
en de mobiliteit van de kunstenaar, en over de 
openheid van het publiek tegenover andere 
culturen. Hoewel de sprekers ietwat lijden 
onder de continue switch tussen het Engels en 
het Japans (het wachten op vertaling zal ook 
tijdens de volgende gesprekken op tpam voor 
strubbelingen zorgen), geeft deze sessie food for 
thought. De daaropvolgende dagen zullen door 
mijn hoofd vragen blijven spoken als ‘Hoe 
“leef ” je als kunstenaar een stad en welke 
invloed heeft dat op de structuur en de inhoud 
van je werk?’ of  ‘Wat zijn de implicaties voor 
een werk wanneer het in een andere culturele 
context opgevoerd wordt?’ 

Kopzorgen van specialisten
In de tientallen volgende sessies steekt een 
lichte frustratie de kop op. De introducties van 
de sprekers – meestal vet doorspekt met video-
fragmenten – lijken vaak in de weg te staan 
van het echte gesprek. Zodra het debat vuur 
vat, is de voorziene tijd overschreden. Nou 
ja: vijf mensen uit verschillende werelddelen 
aan tafel zetten en hen vrijelijk hun werk en 
standpunten laten promoten, is best ambiti-
eus. Durven hopen dat daar een interessante 
dialoog uit voortkomt des te meer. Maar kom, 
ietm@tpam is een netwerkgebeuren. In de 
bars of aan tafel zijn de face-to-face gesprek-
ken een stuk interessanter.
 Naarmate mijn dagen in Tokio aftellen en 
de informele gesprekken en officiële sessies 
oplopen, kom ik steeds meer te weten over de 
issues die de specialisten van het hedendaagse 
podiumkunstenveld in Japan bezighouden. 
Sta me toe even kort door de bocht te gaan. 
Eén: de Japanse identiteit heet ambivalent te 
zijn en dat zorgt voor problemen. Wij, wes-
terlingen, beschouwen Japanners als ‘oosters’ 
in hun doen en laten. In Azië worden Japan-
ners dan weer gezien als ‘westerlingen’. Deze 
clichématige typeringen leiden bij Japanners 
tot aangepast gedrag: zij conformeren zich 
om aan de verwachtingen te voldoen. Het in 
de Japanse psyche zo diep gewortelde respect 
voor de andere, blijkt hier deels verantwoor-
delijk voor te zijn.4 Twee: de Japanse podi-
umkunsten kampen met enorme problemen 
qua overheidsondersteuning. Het derde punt 
is daar nauw mee verbonden: kunstenaars 
ondervinden moeilijkheden bij factoren als 
zichtbaarheid, publieksopkomst en infra-
structuur. Hun voorstellingen, zeker die van 
de ‘avontuurlijke’ soort, trekken in het buiten-
land een veel groter publiek aan; in Japan zelf 
vinden ze meestal plaats in erg kleine, behoor-
lijk ongeschikte zaaltjes. Vier – kort en bewust 
provocerend: nog minder dan wij is de modale 
Japanner in podiumkunsten geïnteresseerd. 

Bezigheden als shoppen, spelletjes spelen (To-
kio telt duizenden lunaparken die dag en nacht 
open zijn), sporten (actief en passief) en uitgaan 
zijn bijvoorbeeld veel populairder. In de stad 
vloeit jaarlijks zo een 857 miljoen liter bier 
door de tapkranen, niet mis voor een land waar 
voornamelijk sake wordt gedronken.5

 Op het artistieke vlak hebben die zaken 
geleid tot een scheiding tussen de traditie en 
alles wat als ‘modern’ omschreven wordt. Het 
publiek kent de oude(re) kunstvormen een 
hogere status toe, ook binnen de podiumkun-
sten. Traditionele performers genieten bijna 
het statuut van magiërs. Een kunstenaar is voor 
een Japanner een goochelaar met zintuiglijke 
impulsen, een illusionist van het fysieke, ie-
mand die trucs kan uithalen met concepten en 
emoties. 

Bloeiproces
In die optiek omschrijft de criticus Ishii Tat-
suro in zijn lezing ‘Extension of Butoh and 
Emergence of Contemporary Dance: The Body 
in Dance in Japan Today’ op een razend inte-
ressante manier de Butoh-dans. Hij analyseert 
het genre vanuit een sociale, politieke en ar-
tistieke optiek, en legt wat dat laatste betreft 
fascinerende links naar de westerse avant-
garde en de kunst uit de jaren zestig. Butoh, 
groot geworden door het werk van pioniers als 
Hijikata Tatsumi en Kazuo Ohno (die we hier 
ook kennen), berust op een aantal principes, 
zoals het ‘anti-esthetische lichaam’ (de danser 
traint zijn lichaam op een bepaalde manier, 
met aandacht voor het ‘weke’), urgentie en site-
specificity (de performances zijn vaak gemaakt 
voor een bepaalde plek of gelegenheid), en de 
wil om het instituut en het establishment te 
verstoren. Die elementen linkt Tatsuro aan de 
Europese literatuur (Bataille, Genet, de Lau-
tréamont), de Amerikaanse performance (Ka-
prow, Martha Graham) en de Russische dans 
en muziek (Nijinski, Stravinski). 
 Volgens Tatsuro wortelt de geest van Bu-
toh diep in de Japanse cultuur. Hij verwijst 
naar Zeami Motokiyo, de oprichter van het 
Noh- of Nô-theater, en diens veertiende-
eeuwse omschrijving van ‘hana’. Vertaald 
als ‘bloem’, geeft deze term het moment aan 
waarop het publiek, zonder zich daarvan 
bewust te zijn, in de voorstelling wordt ‘ge-

amna kusumo: ‘wiJ aziaten weten niets van andere landen 
en Culturen in ons werelddeel. dus basiCally is de eerste 
stap voor een sterk podiumkunstennetwerk in azië elka ar 
een beetJe leren kennen.’
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