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Tijdschriftkenner Rob van Vuure
ontleedt de beste bladen

Bedachtzaam
Bij choreograaf Nicole Beutler gaan actie en reﬂectie samen. Ze maakt voorstellingen, 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 noemen mijn 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.’
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Recensies
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INTERVIEW CHOREOGRAAF NICOLE BEUTLER

Vanavond op het Holland Festival de Nederlandse première van
Shirokuro van choreograaf Nicole Beutler. Ze legt hoe muziek,
dans en licht in de voorstelling versmelten.

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

Door Mirjam van der Linden

De dans voorbij

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

‘Ik laveer tussen het
Apollinische en het
Dionysische, tussen
doordachte articulatie
en emotie’

intensiveren, scratchen. In de hedendaagse dans draait het altijd om nieuw
nieuw nieuw. Maar nieuw is een illusie.’
Beutler maakte de afgelopen jaren
producties die vergaand (en meestal
zeer eigenzinnig) waren geïnspireerd
op klassiek ballet (Les Sylphides, 2008),
de barokopera (Lost is my quiet forever,
2008), heldinnen uit de toneelliteratuur (1: Songs, 2009), het minimalisme
(2: Dialogue with Lucinda, 2010), de ro-

mantiek (3: The garden, 2011) of bijvoorbeeld de Griekse tragedie (Antigone,
2012).‘Ikhoudnueenmaalvangeschiedenis’, zegt ze. ‘En van klassieke talen.
Mijn moeder was boekhandelaar, mijn
vader docent Grieks en Latijn. Het is
leuk om de wortels van iets te doorgronden.Alshetnietzo’ngepriegelmet
wattenstokjes zou zijn geweest, was ik
misschien wel archeoloog geworden.’
De pianosonates van Ustvolskaya –
uit 1985 en 1986 – passen Beutler goed.
Het fysieke karakter ervan maakte ze
letterlijk fysiek door de pianiste beweeglijk en met blote rug te laten spelen en haar te confronteren met een
danser. Een danser die ‘niet op, maar in
de muziek’ danst en zo de compositie
in beweging zichtbaar maakt. De sonates hebben een dubbelheid die Beutler
herkent: ‘Er zit enorm veel passie en
verlangen in. Ondraaglijk, zeker als je
weet wat voor geïsoleerde vrouw Ustvolskaya was. Tegelijkertijd is het ook
een uiterst gecalculeerd werk. Een spie-

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

H

Thomas Ostermeier roept bewondering, verveling en irritatie op met De
Meeuw.

‘M

ijn
liefde
voor
de
piano gaat zo
ver dat ik
stiekem altijd een man
heb gewild
die piano speelt.’ Nicole Beutler (44),
choreograaf, flapt het eruit en heeft
meteen spijt. ‘Te persoonlijk.’ Wat ze
maar wil zeggen: de piano is het mooiste instrument dat er bestaat. ‘Als kind
luisterde ik uren naar mijn grootmoeder. Als die niet aan het schaatsen was,
zat ze achter het klavier. Toch is de pianomuziek die ik nu voor Shirokuro gebruik geen typische pianomuziek: van
het typisch melodische van het instrument is weinig meer over. De pianiste
slaat op zijn botten, de piano
schreeuwt.’
Die pianiste is Tomoko Mukaiyama.
Samen met danser Mitchell-lee van
Rooij (ex-Scapino Ballet) geeft ze vanavond in het Holland Festival vorm aan
de modernistische Pianosonates 5 en 6
van de Russische Galina Ustvolskaya
(1919-2006). En dat gaat er fysiek aan
toe. Mukaiyama hamert zo hard, vaak
met hele vuisten of onderarmen, dat ze
geregeld een stukje van haar kruk omhoog schiet, haar lange zwarte haardos
(een pruik van paardenhaar en echt
haar) heen en weer vliegend als woeste
manen. Bij Van Rooij stulpen de klanken zich door zijn lichaam een weg
naar buiten.
Beutler noemt Shirokuro een ‘dansconcert’ en voegt daarmee weer een
kleur toe aan haar heterogene oeuvre.
Beutler, die in haar geboorteland Duitsland beeldende kunst en literatuur studeerde voordat ze in Amsterdam naar
de School voor Nieuwe Dansontwikkeling ging, is lastig te typeren. De vorm
waarin ze haar fascinaties giet, verschilt van keer tot keer. Ze springt van
klassieke ballerina’s naar een zingende
danseres naar een dialoog tussen mensen en poppen. Van een dansfilm over
oudere linedancers die een flashmob
doen, naar een project met jonge dansstudenten over stijldansen, volgende
maand in Julidans. Voor Beutler is het
niet meer dan logisch: ‘Ik houd van dingen die ik nog niet zo goed ken, vandaar dat ik altijd zoek naar nieuwe vormen en een andere logica.’
Toch zijn er ook constanten in de
ruim vijftien jaar dat Beutler nu professioneel actief is. In de Nederlandse
dans valt ze op door haar hergebruik
van materiaal. ‘Waar het genereren van
nieuwe bewegingen, voortkomend uit
het lichaam van die ene danser,
meestal het uitgangspunt is voor choreografen, kijk ik graag naar wat al bestaat. Daarvan pak ik de essentie en die
beweging of dat gevoel ga ik herhalen,

Aan tafel

DE MEEUW

gelcompositie, alles precies op de noot.
Minimalistisch, streng, met veel herhalingen, gedram. Expressionistisch en
kaal tegelijk dus. Daarom is Tomoko's
spel ook punk én elegant.’
Vanwege haar analytische aanpak en
Duitse gründlichkeit is Beutler wel ‘de
kunstenaar van de rede en de ontleding’ genoemd. Een compliment? ‘Ik
weet het niet. Wel weet ik dat ik laveer
tussen het Apollinische en het Dionysische, tussen doordachte articulatie en
emotie, intuïtie.’
Waar een choreograaf als Krisztina
de Châtel beheersing nodig heeft omdat haar impulsieve kant anders met
haar aan de haal gaat, heeft Beutler beheersing nodig om haar impulsieve
kant juist te bereiken. ‘Binnen een
strenge ordening komen chaos en
complexiteit vanzelf. Helder communiceren vind ik een vereiste, maar daarbij is er in mijn voorstellingen zeker
ook plaats voor rock, donder en vette
schmink.’

Foto Anja Beutler

De letterlijke vertaling uit het Japans
van Shirokuro is wit-zwart. Beutler heeft
de voorstelling zo genoemd, en ook in
die kleuren vormgegeven, omdat er in
de muziek nauwelijks grijstonen zitten. ‘Ustvolskaya laat de piano brullen.
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 afgevraagd: is het zwart wel zo afgrijselijk,
of het heeft het ook iets omhullends?
Is het wit niet juist leeg, doods?’
Dan, lachend en een tikje beschaamd: ‘Ik ben altijd een idealist geweest, heb een licht activistische kant.
Kom op mensen, jullie kunnen het! Ik
herinner anderen graag aan hun
kracht. En krachtig is deze muziek zeker.'

Shirokuro, 18/6, Stadsschouwburg Amsterdam, hollandfestival.nl. 1: Songs is deze zomer te
zien op De Parade,deparade.nl.

‘Wilt u me uw boeken sturen, maar dan wel
met een opdracht. Schrijft u alleen niet ‘zeer
geachte’, maar gewoon: ‘Voor Masja, die niet
weet waar ze vandaan komt, en waarvoor ze
leeft op deze wereld’.’
Masja, altijd in het zwart gekleed omdat
ze in de rouw is om haar leven, neemt afscheid van de gevierde schrijver Trigorin.
Het is de mooiste scène in De Meeuw van Tsjechov , in regie van Thomas Ostermeier bij Toneelgroep Amsterdam. Mooi, omdat hij
waarachtig is en omdat zowel Janni Goslinga (Masja) als Hans Kesting (Trigorin) hun
rollen ook waarachtig en zonder ironie spelen. 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 een wel erg wisselvallige
voorstelling kijkt.
Ostermeier, in het dagelijks leven intendant van de Schaubühne am Lehniner Platz
in Berlijn, is voor de tweede keer te gast bij
Toneelgroep Amsterdam, waar hij eerder
Spoken van Henrik Ibsen regisseerde. Spannende voorstelling was dat toen, over een getroebleerde, bijna ziekelijke moeder-zoonverhouding, een thema dat overigens in De
Meeuw terugkomt. Want ook de scène
waarin de moeder (Arkadina, Chris Nietvelt)
haar zoon (Kostja, Eelco Smits) nieuw verband om zijn hoofd bindt, is mooi. En ook
deze ongemakkelijke toenadering leidt tot
een lijflijk en lijdzaam lijden, door beide acteurs met kleine details en finesse uitgevoerd.
In de ruim twee uur die deze voorstelling
duurt, word je heen en weer geslingerd tussen bewondering, verveling en irritatie. Dat
komt vooral doordat je er maar niet achter
komt waarom Ostermeier überhaupt De
Meeuw heeft gekozen, behalve dan om de reden dat hij nog nooit eerder een stuk van
Tsjechov regisseerde. Wel heeft hij een paar
geweldige Ibsen-regies op zijn naam staan
(Hedda Gabler, Nora, een poppenhuis) die op
een intelligente manier waren geactualiseerd, strak in de vorm en weergaloos ge-
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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, Amsterdam. M.m.v. Holland Symfonia en
Barbara Drazkowska (piano). T/m
22/6. het-ballet.nl.
Het Nationale Ballet daagt zichzelf
flink uit in een inspirerende Sacre.
Het verschil in kleur tussen de danspakjes
zegt bijna genoeg: tegenover Dawsons fluortinten staan Shen Wei’s zachte pastels in
grijs, blauw, groen en paars. Overture van
Dawson zet klassiek ballet in de hoogste versnelling, Sacre du printemps van Shen Wei eist
van de dansers juist een ingetogen virtuosi-

et keukentafelmodel! Grote tijdschriftuitgeverijen kijken kwijlend naar al
die hoofdredacteuren die vanuit hun
keuken iedereen en alles aansturen,
ook de vormgeving, ook de marketing,
ook de advertentieverkoop. Efficiënter kan het niet
en wat blijkt: de kwaliteit van de uitgaven hoeft er
niet onder te lijden. Konden we Cosmopolitan maar
opnieuw inrichten! En Nouveau, en Vrij Nederland.

Hélène Devos en Eelco Smits in De Meeuw van Tsjechov.

Foto Jan Versweyveld

speeld. Op Tsjechov lijkt hij vooralsnog minder grip te hebben, en daarom zwalkt alles
heen en weer tussen inleving, ironie, parodie
en commentaar. En zijn acteurs zwalken
over het algemeen mee.
De Meeuw gaat zowel over de lamlendigheid van mensen die het geluk net niet binnen handbereik hebben als over de relatie
tussen de gevierde actrice Arkadina en haar
zoon Kostja. Moeder hangt de traditie aan,
zoon wil met zijn toneelstukken het theater
hervormen. Om hen heen zwermen haar
minnaar Trigorin en het jonge meisje Nina,
dat zo graag actrice wil worden en zich in alles spiegelt aan Arkadina. Dit gezelschap
wordt gecompleteerd door typische Tsjechov -personages als de dokter, de onderwijzer, het muurbloempje en de oudere man.
Deze bonte verzameling ziet er in dit geval
uit als een stel rondreizende kermisartiesten
in sjofele kleding, gezeten op tuinstoelen,
met als attributen een IKEA-tas en een plastic
kinderbadje. Het toneelbeeld bestaat verder
voornamelijk uit een speelvloer met turfmolm. In het oog springt een enorm witlinnen achterdoek dat vanaf de achterkant live
beschilderd wordt met berglandschappen
in donkere tinten, totdat alleen, heel symbolisch, dikke zwarte strepen overblijven. Cellomuziek, snoeiharde rock en The Doors vor-

men de soundscape. We zien een vette parodie op een absurdistische performance (Satan met een vuurwerkpiemel), een hartverscheurende afscheidsscène en zelfs een
stukje deurenklucht.
Chris Nietvelt zet als egocentrische actrice
en liefdeloze moeder meteen in op hysterie
en heeft daarvoor diverse verschijningsvormen in huis. Af en toe is ze ook erg grappig,
bijvoorbeeld als ze in bikini gaat fladderen.
Mooi ingetogen is Eelco Smits als haar zoon,
de in zichzelf gekeerde jonge intellectueel
met dito bril. Hélène Devos, uiterlijk een
soort afsplitsing van Nietvelt, doet als Nina
te veel haar best om haar wanhoop en verlangen tot uiting te brengen, hetgeen nogal zenuwslopend acteren oplevert. Van Bart Slegers (de dokter) kan weinig meer gezegd
worden dan dat hij zijn tekst goed heeft geleerd, en deze zegt met een merkwaardige
Vlaamse tongval. Hugo Koolschijn loopt met
een stok krom, en soms ook weer niet, en Alwin Pulickx is een erg lieve maar ook naïeve
dorpsonderwijzer. Zo veel acteurs, zo veel
stijlen, zo veel interpretaties.
Alleen de twee echte kippen die de hele
avond op het podium rondscharrelen, doen
consequent en geheel stijlvast wat zij geacht
worden te doen: graantjes pikken.
Hein Janssen

teit en organische flow die ze soms duidelijk
niet gewend zijn. Met deze groots gemonteerde gloednieuwe dansproducties van internationale hot shots op live muziek – allemaal ingrediënten voor een typisch Holland
Festival-feestje – daagt Het Nationale Ballet
zichzelf flink uit.
Beide balletten kun je een reis door het leven noemen, een tijdlijn vol onderhuidse
spanning, die soms tot uitbarsting komt,
soms wegvloeit. De groep galoppeert op die
lijn voort en vooral bij Dawson, die zijn choreografische carrière bij Het Nationale Ballet
begon, ontstaan daarbinnen diverse (vluchtige) ontmoetingen en relaties.
Om slechts een idee van het bewegingsvocabulaire te geven: snel spitzenwerk, sierlijke lijnen, hoge sprongen, gymnastische
lifts. De vrouwen lijken los boven hun partner te zweven, in spagaat, als zwaantje of met
de voeten richting hemel. Tegenspelers van
deze virtuozen: een bedwelmend voortstuwende compositie van Szymon Brzoska voor
strijkorkest en piano en een bewegende installatie van grote balken, led-lampen, waar-

mee kunstenaar Eno Henze de ruimte telkens anders indeelt.
Shen Wei, in Nederland geïntroduceerd
door Het Muziektheater, maakte in 2003 ook
al een Sacre, toen op de pianoversie van Stravinsky. Nu gebruikt hij de orkestuitvoering.
Weer zie je hoe graag hij muziek analyseert.
Bijhemgeenmaagddiezichdooddanstzoals
in Nijinsky’s origineel, maar het accent op de
groep als levend organisme, waar een individu zich lastig uit kan losmaken.
Shen Wei heeft iets prachtigs bedachts: op
de drammerige staccato’s van Stravinsky
schuifelen alle voetjes – snel, de armen ietwat
stijf naast het lichaam, een duidelijke knipoog naar zijn Aziatische achtergrond en Nijinsky. Vanuit deze grondhouding gaat het
los: in lijnen en cirkels, in velden vol gekrioel,
in een meisje dat de dwarsfluit in haar dwarrelende armen opzuigt, in een jongen die
koprollen maakt als een Chinese acrobaat.
Iets meer spiritualiteit en overgave had de
dansers niet misstaan, maar het is zeker een
choreografie die inspireert.
Mirjam van der Linden

Sluipenderwijs gaat het die kant al op, al jaren
worden vertrekkende printredacteuren bijna niet
meer vervangen. Bladen als Gooisch, Daphnes Diary
en LefMagazine (‘voor verslaafden in herstel’) worden aan de keukentafel gemaakt. Natuurlijk aan een
tafel met vier stevige poten, met hier een la en daar
een la, met bijzettafeltjes, met extra stoelen, een
slim krukje en een geheim uitschuifbaar blad. Alle
overhead (verwarming, laptop, vloerbedekking,
hypotheek) schrijven we elders af.
Op die manier ontstaan overal nieuwe tijdschriften, eenmalig of voor lang. Tijdschrift-ideeën die bij
dure overhead-uitgeverijen geen schijn van kans
zouden hebben.
Ik noem er zes.
1) Eenmalige glossy over een voetbalclub met roots.
Het ontstaan, alle kampioenschappen, de shirtontwerpen, de iconen, de eerste tekeningen van het stadion. De rellen! Volendam, De Graafschap, Sparta,
MVV. Met meegeseald een stukje eerste shirt. Voor de
seizoenkaarthouders. 2) Eenmalig blad voor en over
terminaal zieken. Je hebt het gehoord, de familie
weet het. Alles over alles. Met veel ervaringsdeskundigen. 3) Eenmalig blad voor eindexamenkandidaten. Ervaringen, trainingen, concentratiecursussen.
BN’ers gingen je voor. Boek nu de feestvakantie.
Frauderen mag niet, maar zó zou het kunnen. 4)
Blad met alles over alle popfestivals van deze zomer.
5) Eindelijk, eindelijk het tijdschrift Vijftig Tinten
Grijs. 6) Hoe dan ook: Máxima. Bedenk maar iets en
zet op de cover, een beetje bovenaan, goed in het
zicht: Máxima.
Mevrouw Suzan Otten-Pablos heeft ook
een keukentafel. En ze
heeft adhd, haar kinderen ook. Dus verschijnt
dit najaar het lifestylemagazine Suzan!!, voor
iedereen die met adhd
te maken heeft. Suzan,
na de Linda en de Maarten. Er is al veel voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis als Asperger, dyslexie, dyscalculie, dcd, pdd-nos, en noem de afkortingen maar
op. Het blad Impulsief, voor jongvolwassenen, bestaat al een tijdje, de bladen Balans en BalansKids
ook. Dus zegt elke grote uitgeverij: hoezo nog een
blad? Weet u zeker dat we hier 50 duizend exemplaren van gaan verkopen? Zeker weten van niet. Suzan
Otten zegt, trommelend op haar keukentafel: een
blad als Suzan!! is er nog niet, mijn keukentafelcalculatie is tevreden met 20 duizend exemplaren. Een
breed lifestyleblad over adhd, niet vanuit een belangenorganisaties, en natuurlijk ook met ‘commerciële’ BNers. In ieder geval is de conceptcover al
goed: een druk jongetje achter een drumstel .Twee
uiterst functionele uitroeptekens achter het logo!!
En in het blad: Adelheid Roosen. Natuurlijk. Met op
de reservebank ongetwijfeld Bert Visscher en Jochem Myer. Hoofdonderwerp in de Suzan!!: adhd in
het bejaardentehuis. We zien het voor ons. Aan tafel!
Rob van Vuure

