
‘M
ijn liefde
voor de
pianogaatzo
ver dat ik
stiekem al-
tijd eenman
heb gewild

die piano speelt.’ Nicole Beutler (44),
choreograaf, flapt het eruit en heeft
meteen spijt. ‘Te persoonlijk.’ Wat ze
maarwilzeggen:depianoishetmooi-
ste instrumentdaterbestaat. ‘Alskind
luisterde ikurennaarmijngrootmoe-
der.Alsdienietaanhet schaatsenwas,
zat zeachterhetklavier. Toch isdepia-
nomuziekdie ik nu voor Shirokuroge-
bruikgeentypischepianomuziek:van
hettypischmelodischevanhet instru-
ment isweinigmeer over. Depianiste
slaat op zijn botten, de piano
schreeuwt.’

Die pianiste is TomokoMukaiyama.
Samen met danser Mitchell-lee van
Rooij (ex-Scapino Ballet) geeft ze van-
avondinhetHollandFestivalvormaan
demodernistische Pianosonates 5 en 6
van de Russische Galina Ustvolskaya
(1919-2006). En dat gaat er fysiek aan
toe.Mukaiyamahamert zohard, vaak
methelevuistenof onderarmen,datze
geregeldeenstukjevanhaarkrukom-
hoogschiet,haarlangezwartehaardos
(een pruik van paardenhaar en echt
haar)heenenweervliegendalswoeste
manen. Bij VanRooij stulpende klan-
ken zich door zijn lichaam een weg
naarbuiten.

Beutler noemt Shirokuro een ‘dans-
concert’ en voegt daarmee weer een
kleur toeaanhaarheterogeneoeuvre.
Beutler,dieinhaargeboortelandDuits-
landbeeldendekunstenliteratuurstu-
deerde voordat ze inAmsterdamnaar
deSchoolvoorNieuweDansontwikke-
ling ging, is lastig te typeren. De vorm
waarin ze haar fascinaties giet, ver-
schilt vankeer tot keer. Ze springt van
klassiekeballerina’snaareenzingende
danseresnaareendialoogtussenmen-
sen enpoppen. Van eendansfilmover
oudere linedancers die een flashmob
doen,naareenprojectmetjongedans-
studenten over stijldansen, volgende
maand in Julidans. Voor Beutler is het
nietmeerdanlogisch: ‘Ikhoudvandin-
gen die ik nog niet zo goed ken, van-
daardat ikaltijdzoeknaarnieuwevor-
meneneenandere logica.’

Toch zijn er ook constanten in de
ruimvijftienjaardatBeutlernuprofes-
sioneel actief is. In de Nederlandse
dans valt ze op door haar hergebruik
vanmateriaal. ‘Waarhetgenererenvan
nieuwebewegingen,voortkomenduit
het lichaam van die ene danser,
meestal hetuitgangspunt is voor cho-
reografen, kijk ikgraagnaarwat al be-
staat.Daarvanpakikdeessentieendie
bewegingof datgevoelgaikherhalen,

intensiveren, scratchen. In de heden-
daagsedansdraaithetaltijdomnieuw
nieuwnieuw.Maarnieuwiseenillusie.’

Beutler maakte de afgelopen jaren
producties die vergaand (en meestal
zeer eigenzinnig)warengeïnspireerd
opklassiekballet (Les Sylphides, 2008),
debarokopera (Lost ismyquiet forever,
2008), heldinnen uit de toneellitera-
tuur (1: Songs, 2009), hetminimalisme
(2: Dialoguewith Lucinda, 2010), de ro-

mantiek (3: Thegarden, 2011)of bijvoor-
beeld de Griekse tragedie (Antigone,
2012). ‘Ikhoudnueenmaalvangeschie-
denis’, zegt ze. ‘En vanklassieke talen.
Mijnmoederwasboekhandelaar,mijn
vader docent Grieks en Latijn. Het is
leuk om de wortels van iets te door-
gronden.Alshetnietzo’ngepriegelmet
wattenstokjes zouzijngeweest,was ik
misschienwelarcheolooggeworden.’

De pianosonates van Ustvolskaya –
uit 1985 en 1986 – passenBeutler goed.
Het fysieke karakter ervanmaakte ze
letterlijk fysiek door de pianiste be-
weeglijk enmetblote rug te laten spe-
len en haar te confronteren met een
danser.Eendanserdie ‘nietop,maarin
demuziek’ danst en zode compositie
inbewegingzichtbaarmaakt.Desona-
teshebbeneendubbelheiddieBeutler
herkent: ‘Er zit enorm veel passie en
verlangen in. Ondraaglijk, zeker als je
weetwat voor geïsoleerde vrouwUst-
volskayawas. Tegelijkertijd is het ook
eenuiterstgecalculeerdwerk.Eenspie-

gelcompositie,allespreciesopdenoot.
Minimalistisch,streng,metveelherha-
lingen, gedram. Expressionistisch en
kaal tegelijk dus. Daarom is Tomoko's
spelookpunkénelegant.’

Vanwegehaaranalytischeaanpaken
Duitsegründlichkeit isBeutlerwel ‘de
kunstenaar van de rede en de ontle-
ding’ genoemd. Een compliment? ‘Ik
weet het niet.Welweet ik dat ik laveer
tussenhetApollinischeenhetDionysi-
sche, tussendoordachtearticulatieen
emotie, intuïtie.’

Waar een choreograaf als Krisztina
deChâtel beheersingnodigheeft om-
dat haar impulsieve kant andersmet
haaraandehaalgaat,heeftBeutlerbe-
heersing nodig om haar impulsieve
kant juist te bereiken. ‘Binnen een
strenge ordening komen chaos en
complexiteit vanzelf. Helder commu-
nicerenvindikeenvereiste,maardaar-
bij is er in mijn voorstellingen zeker
ook plaats voor rock, donder en vette
schmink.’

DeletterlijkevertalinguithetJapans
vanShirokuro iswit-zwart.Beutlerheeft
devoorstellingzogenoemd,enook in
diekleurenvormgegeven,omdater in
demuziek nauwelijks grijstonen zit-
ten. ‘Ustvolskayalaatdepianobrullen.
Na een tijdje komt er weliswaar een
zachter deel – een beetje verlossing,
schoonheid, hoop –maar al snel slaat
ze dat weer kapot. Ik heb me afge-
vraagd: is het zwartwel zo afgrijselijk,
of het heeft het ook iets omhullends?
Ishetwitniet juist leeg,doods?’

Dan, lachend en een tikje be-
schaamd: ‘Ik benaltijd een idealist ge-
weest,hebeen lichtactivistischekant.
Komopmensen, jullie kunnenhet! Ik
herinner anderen graag aan hun
kracht. En krachtig is dezemuziek ze-
ker.'

Shirokuro, 18/6, Stadsschouw-
burgAmsterdam, hollandfesti-
val.nl. 1: Songs is deze zomer te
zien opDe Parade,deparade.nl.
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INTERVIEW CHOREOGRAAF NICOLE BEUTLER

VanavondophetHollandFestival deNederlandse première van
Shirokuro van choreograafNicole Beutler. Ze legt hoemuziek,
dans en licht in de voorstelling versmelten.
DoorMirjam van der Linden

Beeld uit Shirokuro van Nicole Beutler, met pianiste TomokoMukaiyama en danser Mitchell-lee van Rooij . FotoAnja Beutler

Bedachtzaam
Bij choreograaf Nicole Beutler gaan actie en reflectie samen. Zemaakt voorstel-

lingen, organiseert workshops en lezingen en programmeerde een paar jaar
dans en performance in theater Frascati. Haar aanpak is eerder bedachtzaam

dan impulsief. Beutler, die ook aan de kunstacademies van Münster en München
studeerde: ‘Daar was ik meer een tekenaar dan een kleurensmijter. En dat geldt
eigenlijk ook voor mijn dans nu. Mensen noemenmijn werk conceptueel, maar
dat klopt niet. Ik begin wel altijd met een concept, op papier, maar weet nooit

precies waar dat me tijdens de repetities zal brengen.’

‘Ik laveer tussen het
Apollinische en het
Dionysische, tussen

doordachte articulatie
en emotie’

Dedans voorbij

Dans
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H
etkeukentafelmodel!Grote tijdschrift-
uitgeverijenkijkenkwijlendnaaral
diehoofdredacteurendievanuithun
keuken iedereenenalles aansturen,
ookdevormgeving,ookdemarketing,

ookdeadvertentieverkoop. Efficiënterkanhetniet
enwatblijkt: dekwaliteit vandeuitgavenhoeft er
nietonder te lijden. KondenweCosmopolitanmaar
opnieuwinrichten!EnNouveau, enVrijNederland.

Sluipenderwijsgaathetdiekantalop, al jaren
wordenvertrekkendeprintredacteurenbijnaniet
meervervangen.BladenalsGooisch,DaphnesDiary
en LefMagazine (‘voorverslaafden inherstel’)wor-
denaandekeukentafelgemaakt.Natuurlijkaaneen
tafelmetvier stevigepoten,methier een laendaar
een la,metbijzettafeltjes,metextra stoelen, een
slimkrukjeeneengeheimuitschuifbaarblad. Alle
overhead (verwarming, laptop, vloerbedekking,
hypotheek) schrijvenweeldersaf.

Opdiemanierontstaanoveralnieuwetijdschrif-
ten, eenmaligof voor lang. Tijdschrift-ideeëndiebij
dureoverhead-uitgeverijengeenschijnvankans
zoudenhebben.

Iknoemerzes.
1) Eenmaligeglossyovereenvoetbalclubmet roots.
Hetontstaan, allekampioenschappen,de shirtont-
werpen,de iconen,deeerste tekeningenvanhet sta-
dion.De rellen!Volendam,DeGraafschap, Sparta,
MVV.Metmeegesealdeenstukjeeerste shirt. Voorde
seizoenkaarthouders. 2) Eenmaligbladvoorenover
terminaal zieken. Jehebthetgehoord,de familie
weethet. Allesoveralles.Metveel ervaringsdeskun-
digen. 3) Eenmaligbladvooreindexamenkandida-
ten. Ervaringen, trainingen, concentratiecursussen.
BN’ersgingen jevoor. Boeknude feestvakantie.
Frauderenmagniet,maarzózouhetkunnen.4)
Bladmetallesoverallepopfestivals vandezezomer.
5) Eindelijk, eindelijkhet tijdschriftVijftig Tinten
Grijs. 6)Hoedanook:Máxima. Bedenkmaar iets en
zetopdecover, eenbeetjebovenaan,goed inhet
zicht:Máxima.

MevrouwSuzanOt-
ten-Pablosheeftook
eenkeukentafel. Enze
heeft adhd,haarkinde-
renook.Dusverschijnt
ditnajaarhet lifestyle-
magazine Suzan!!, voor
iedereendiemetadhd
temakenheeft. Suzan,
nade LindaendeMaar-
ten. Er is al veel voorkin-
derenmeteenontwik-
kelingsstoornis alsAs-
perger,dyslexie, dyscal-

culie, dcd,pdd-nos, ennoemdeafkortingenmaar
op.Hetblad Impulsief, voor jongvolwassenen,be-
staat al een tijdje, debladenBalansenBalansKids
ook.Duszegtelkegroteuitgeverij: hoezonogeen
blad?Weetuzekerdatwehier50duizendexempla-
renvangaanverkopen?Zekerwetenvanniet. Suzan
Ottenzegt, trommelendophaarkeukentafel: een
bladals Suzan!! is ernogniet,mijnkeukentafelcal-
culatie is tevredenmet20duizendexemplaren. Een
breed lifestylebladoveradhd,niet vanuit eenbelan-
genorganisaties, ennatuurlijkookmet ‘commer-
ciële’ BNers. In iedergeval isdeconceptcoveral
goed: eendruk jongetjeachtereendrumstel .Twee
uiterst functioneleuitroeptekensachterhet logo!!
En inhetblad:AdelheidRoosen.Natuurlijk.Metop
dereservebankongetwijfeldBertVisscheren Jo-
chemMyer.Hoofdonderwerp inde Suzan!!: adhd in
hetbejaardentehuis.Wezienhetvoorons.Aan tafel!
Rob van Vuure

Geen uitgever te vinden die
jouw tijdschriftidee wil
uitvoeren? Maak het zelf!

Tijdschriftkenner Rob van Vuure
ontleedt de beste bladen

Aan tafel
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DEMEEUW
De Meeuw van Anton Tsjechov
door Toneelgroep Amsterdam,
regie Thomas Ostermeier.
In Stadsschouwburg Amsterdam,
16 juni. Daar t/m 23 juni. Tournee,
tga.nl

ThomasOstermeier roeptbewonde-
ring, vervelingen irritatieopmetDe
Meeuw.

‘Wilt umeuwboeken sturen,maardanwel
meteenopdracht.Schrijftualleenniet ‘zeer
geachte’,maargewoon: ‘VoorMasja,dieniet
weetwaarzevandaankomt,enwaarvoorze
leeftopdezewereld’.’

Masja, altijd in het zwart gekleed omdat
ze in de rouw is om haar leven, neemt af-
scheid van de gevierde schrijver Trigorin.
Het isdemooistescèneinDeMeeuwvanTsje-
chov , inregievanThomasOstermeierbijTo-
neelgroep Amsterdam. Mooi, omdat hij
waarachtig is en omdat zowel Janni Gos-
linga(Masja)alsHansKesting(Trigorin)hun
rollenookwaarachtigenzonder ironiespe-
len. Dat doet Goslinga overigens de hele
voorstelling door; het is zo’n bijrol die
ineens betekenis krijgt en je doet beseffen
dat je verder naar eenwel ergwisselvallige
voorstellingkijkt.

Ostermeier, in het dagelijks leven inten-
dant vande SchaubühneamLehniner Platz
in Berlijn, is voor de tweede keer te gast bij
Toneelgroep Amsterdam, waar hij eerder
Spoken vanHenrik Ibsen regisseerde. Span-
nendevoorstellingwasdattoen,overeenge-
troebleerde, bijna ziekelijkemoeder-zoon-
verhouding, een themadat overigens inDe
Meeuw terugkomt. Want ook de scène
waarindemoeder(Arkadina,ChrisNietvelt)
haar zoon (Kostja, Eelco Smits) nieuw ver-
band om zijn hoofd bindt, is mooi. En ook
deze ongemakkelijke toenadering leidt tot
een lijflijk en lijdzaamlijden,doorbeideac-
teurs met kleine details en finesse uitge-
voerd.

Inde ruimtweeuurdiedeze voorstelling
duurt,word jeheenenweergeslingerd tus-
senbewondering, vervelingen irritatie.Dat
komt vooral doordat je ermaar niet achter
komt waarom Ostermeier überhaupt De
Meeuwheeftgekozen,behalvedanomdere-
den dat hij nog nooit eerder een stuk van
Tsjechov regisseerde.Wel heeft hij eenpaar
geweldige Ibsen-regies op zijn naam staan
(Hedda Gabler, Nora, een poppenhuis) die op
een intelligente manier waren geactuali-
seerd, strak in de vorm en weergaloos ge-

speeld.OpTsjechovlijkthijvooralsnogmin-
der grip te hebben, en daaromzwalkt alles
heenenweertusseninleving, ironie,parodie
en commentaar. En zijn acteurs zwalken
overhetalgemeenmee.

De Meeuw gaat zowel over de lamlendig-
heid vanmensendiehet geluknet niet bin-
nen handbereik hebben als over de relatie
tussendegevierdeactriceArkadinaenhaar
zoonKostja.Moeder hangt de traditie aan,
zoonwilmetzijntoneelstukkenhet theater
hervormen. Om hen heen zwermen haar
minnaar Trigorin enhet jongemeisjeNina,
datzograagactricewilwordenenzichinal-
les spiegelt aan Arkadina. Dit gezelschap
wordt gecompleteerd door typische Tsje-
chov -personagesalsdedokter,deonderwij-
zer,hetmuurbloempjeendeoudereman.

Dezebonteverzamelingzieter inditgeval
uitalseenstelrondreizendekermisartiesten
in sjofele kleding, gezeten op tuinstoelen,
metalsattributeneenIKEA-taseneenplastic
kinderbadje.Hettoneelbeeldbestaatverder
voornamelijk uit een speelvloer met turf-
molm. Inhet oog springt eenenormwitlin-
nenachterdoekdatvanaf deachterkant live
beschilderdwordtmet berglandschappen
indonkeretinten, totdatalleen,heelsymbo-
lisch, dikke zwarte strepenoverblijven. Cel-
lomuziek,snoeiharderockenTheDoorsvor-

mendesoundscape.Wezieneenvetteparo-
die op een absurdistischeperformance (Sa-
tanmet een vuurwerkpiemel), eenhartver-
scheurende afscheidsscène en zelfs een
stukjedeurenklucht.

ChrisNietveltzetalsegocentrischeactrice
en liefdelozemoedermeteen inophysterie
enheeft daarvoordiverse verschijningsvor-
men inhuis. Af en toe is ze ook erg grappig,
bijvoorbeeld als ze inbikini gaat fladderen.
Mooi ingetogenisEelcoSmitsalshaarzoon,
de in zichzelf gekeerde jonge intellectueel
met dito bril. Hélène Devos, uiterlijk een
soort afsplitsing vanNietvelt, doet alsNina
teveelhaarbestomhaarwanhoopenverlan-
gentotuiting tebrengen,hetgeennogal ze-
nuwslopend acteren oplevert. VanBart Sle-
gers (de dokter) kan weinig meer gezegd
wordendandat hij zijn tekst goedheeft ge-
leerd, en deze zegtmet eenmerkwaardige
Vlaamsetongval.HugoKoolschijnlooptmet
eenstokkrom,ensomsookweerniet, enAl-
winPulickx is eenerg lievemaarooknaïeve
dorpsonderwijzer. Zo veel acteurs, zo veel
stijlen, zoveel interpretaties.

Alleen de twee echte kippen die de hele
avondophetpodiumrondscharrelen,doen
consequentengeheelstijlvastwatzijgeacht
wordentedoen:graantjespikken.
Hein Janssen
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HET NATIONALE
BALLET
Overture/Sacre du printemps door
Het Nationale Ballet. Choreografie
resp. David Dawson en Shen Wei.
15/6, Het Muziektheater, Amster-
dam. M.m.v. Holland Symfonia en
Barbara Drazkowska (piano). T/m
22/6. het-ballet.nl.

HetNationaleBalletdaagt zichzelf
flinkuit ineen inspirerende Sacre.

Het verschil in kleur tussen de danspakjes
zegtbijnagenoeg:tegenoverDawsonsfluor-
tinten staan Shen Wei’s zachte pastels in
grijs, blauw, groen en paars. Overture van
Dawsonzetklassiekballet indehoogstever-
snelling,SacreduprintempsvanShenWeieist
vandedansers juist een ingetogenvirtuosi-

teitenorganischeflowdiezesomsduidelijk
niet gewend zijn. Met deze groots gemon-
teerdegloednieuwedansproducties van in-
ternationale hot shots op livemuziek – alle-
maal ingrediëntenvooreentypischHolland
Festival-feestje – daagtHetNationale Ballet
zichzelf flinkuit.

Beideballettenkunjeeenreisdoorhet le-
ven noemen, een tijdlijn vol onderhuidse
spanning, die soms tot uitbarsting komt,
somswegvloeit.Degroepgaloppeertopdie
lijn voort envooralbijDawson,die zijn cho-
reografischecarrièrebijHetNationaleBallet
begon,ontstaandaarbinnendiverse(vluch-
tige)ontmoetingenenrelaties.

Om slechts een idee van het bewegings-
vocabulairetegeven:snelspitzenwerk, sier-
lijke lijnen, hoge sprongen, gymnastische
lifts. De vrouwen lijken los bovenhunpart-
nertezweven, inspagaat,alszwaantjeofmet
de voeten richtinghemel. Tegenspelers van
deze virtuozen: eenbedwelmend voortstu-
wendecompositievanSzymonBrzoskavoor
strijkorkest enpiano en eenbewegende in-
stallatievangrotebalken, led-lampen,waar-

mee kunstenaar Eno Henze de ruimte tel-
kensanders indeelt.

Shen Wei, in Nederland geïntroduceerd
doorHetMuziektheater,maaktein2003ook
al een Sacre, toenopdepianoversie vanStra-
vinsky.Nugebruikthij deorkestuitvoering.
Weer zie jehoegraaghijmuziek analyseert.
Bijhemgeenmaagddiezichdooddanstzoals
inNijinsky’sorigineel,maarhetaccentopde
groep als levendorganisme,waar een indi-
viduzich lastiguitkan losmaken.

ShenWeiheeft ietsprachtigsbedachts:op
de drammerige staccato’s van Stravinsky
schuifelenallevoetjes–snel,dearmenietwat
stijf naast het lichaam, eenduidelijke knip-
oognaar zijn Aziatische achtergrond enNi-
jinsky. Vanuit deze grondhouding gaat het
los: inlijnenencirkels, inveldenvolgekrioel,
ineenmeisjedatdedwarsfluit inhaardwar-
relende armen opzuigt, in een jongen die
koprollenmaakt als eenChinese acrobaat.
Ietsmeer spiritualiteit en overgave had de
dansersnietmisstaan,maarhet iszekereen
choreografiedie inspireert.
Mirjam van der Linden

Hélène Devos en Eelco Smits inDeMeeuw van Tsjechov. Foto JanVersweyveld
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