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Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
1980 - een stuk van Pina Bausch

         Gelieve uw GSM uit te schakelen. D/2019/5.497/075

deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors

do 13, vr 14 jun 2019
19 uur / Stadsschouwburg

De voorstelling duurt ongeveer 3 uur 45 minuten, 
inclusief pauze van 30’

aanvang eerste deel 19u
einde eerste deel 20u45
pauze 30 min
aanvang tweede deel 21u15
einde tweede deel 22u45

regie & choreografie Pina Bausch
scenografie Peter Pabst kostuums Marion Cito 
dramaturgisch advies Raimund Hoghe
medewerking Hans Pop 

met Silja Bächli, Çağdaş Ermis, Milan Nowoitnick 
Kampfer, Barbara Kaufmann, Ditta Miranda Jasjfi, 
Daphnis Kokkinos, Breanna O’Mara, Nazareth Panadero, 
Franko Schmidt, Azusa Seyama, Julie Shanahan, Julie 
Anne Stanzak, Oleg Stepanov, Julian Stierle, Michael 
Strecker, Stephanie Troyak, Ophelia Young, Tsai-Chin Yu 
goochelaar Reiner Roth violist Miel Pieters harmonium 
Ed Kortlandt turner Peter Sandhoff

muziek John Dowland, John Wilson, Ludwig van Beethoven, 
Claude Debussy, Johannes Brahms, Comedian Harmonists, 
Benny Goodman, Francis Lai, Edward Elgar, ea.

algemene en artistieke leiding Bettina Wagner-Bergelt 
zakelijke leiding Roger Christmann repetitoren Ruth 
Amarante, Dominique Mercy muzikale medewerking bij 
herneming Matthias Burkert executive assistant & tour 
management Sabine Hesseling

technische leiding Manfred Marczewski technici Dietrich 
Röder, Martin Winderscheidt lichtregie Fernando Jacon 
assistentie belichting Jo Verlei geluidsregie Andreas 
Eisenschneider podiumregie Andreas Deutz rekwisieten 
Arnulf Eichholz garderobe, kleedsters Andreas Maier, 
Ann-Katrin Herrmann, Ulrike Schneider balletmeester 
(gast) Tilman O’Donnell fysiotherapeut (gast) Fulvio 
Faudella, tour planning & coördinatie Claudia Irman

creatie 18 mei 1980, Schauspielhaus Wuppertal 
rechten Verlag der Autoren (Frankfurt am Main) 
vertegenwoordigd door Pina Bausch Foundation 
(Wuppertal)
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“Mijn stukken 
ontwikkelen zich niet

van een begin naar een 
einde.  Zij groeien van

binnen naar buiten.”

Pina Bausch

pina-bausch.de



De titel ‘1980’ verwijst naar het jaar 
waarin deze voorstelling van het 
Tanztheater Wuppertal gemaakt 
werd. Op 27 januari 1980 overleed 
Rolf Borzik, scenograaf en partner 
van Pina Bausch. In mei van dat jaar 
vond de première van dit stuk plaats. 
Peter Pabst, scenograaf van Peter 
Zadek, ontwierp het decor.
Bij het binnenkomen van de zaal 
geurt de lente naar fris gras. Het 
podium lijkt op een speelweide in 
open lucht. Voor uw ogen voltrekt 
zich gedurende drie en een half 
uur een authentieke parade van 
thema’s die Pina Bausch nauw 
aan het hart liggen. U krijgt een 
evocatie van kinderspelen, van 
jeugdherinneringen, van small talk 
op feestjes, van sociale rituelen, 
maar ook van eenzaamheid. De 
choreografe graaft zoals een 
archeologe naar het motief van onze 
gedragingen. Ze observeert met 
liefde en mededogen, met ironie en 
empathie. Zowel het triviale als het 
sacrale boeit haar. Het gaat haar 
niet zozeer om het ontmaskeren van 
conventies, maar om het naar boven 
halen van onderliggende emoties.

‘1980 - een stuk van Pina Bausch’ 
gaat over afscheid, eenzaamheid, 
rouw en de dood. Persoonlijke 
herinneringen vermengen zich 
met collectieve rituelen. Het stuk 
beschrijft de verschillende etappes 
in het leven van elke sterveling: 
de geboorte, de kindertijd, de 
volwassenheid, de ouderdom en het 
doodgaan. Wat doet ouder worden 
met een mens?
U hoort tweemaal na elkaar Judy 
Garland ‘Somewhere over the 
rainbow’ zingen: een eerste maal 
op zestienjarige leeftijd, een tweede 
maal op het eind van haar leven, 
met gebroken stem. Met deze zeer 
persoonlijke voorstelling maakte 
Pina Bausch van het theater een 
plaats van contemplatie, waar naast 
luim en komiek, ruimte is voor rouw 
en verdriet.

Een spiegel van de tijd
door Eva-Elisabeth Fischer

Na de Tweede Wereldoorlog, na de ineenstorting van het 
Derde Rijk, leed Duitsland onder een algemene amnesie 
die niets spaarde, de kunst niet en de dans evenmin. 
Gedurende de twaalf jaar van de Hitler waanzin tijdens 
dewelke de dans geperverteerd werd, tot het niveau 
gebracht van een koor van wogelaweias dat “de kracht 
van de vreugde” ademde, waren de verworvenheden van 
het expressionisme, zijn manier om met het lichaam om 
te gaan, met geluid, met kleuren, met licht, in de 
vergetelheid geraakt. Zo werd de expressionistische 
dans opgegeven ten voordele van een neoclassicisme in 
zijn puurste vorm. Het enige wat men van de dans vroeg 
in de jaren 50 en 60 was, volgens het model van 
Balanchine, de muziek te volgen met de grootst 
mogelijke perfectie en virtuositeit. Parallel daarmee vond 
er een renaissance van het ballet van de feeën en de 
actie plaats.
Groot was de schok bij de geboorte van het 
danstheater toen een aantal choreografen besloten de 
sociale werkelijkheid in de dans binnen te brengen. De 
studentenrevoltes van 1968 hadden ook hun weerslag 
op de kunst. Johann Kresnik, die afkomstig was van 
Karinthië in Oostenrijk en zelf klassiek danser, 
weigerde nog een enkele danspas te zien die geen 
betekenis had en begon de dans te politiseren. Wat 
Pina Bausch betreft, zij kwam uit Solingen en was 
opgeleid aan de Folkwang school van Essen, in de 
traditie van de expressionistische dans. Zij had niets te 
maken met de virtuositeit van de kunst-om-de kunst, 
en nog minder met het rozenwater van feeërieke 
werelden. Zij wou in de beweging van de lichamen 
hun innerlijke beweging zien, en hun onderlinge 
relaties. De tot dan beschermde balletwereld had zijn 
tijd gehad.(...)
Daar waar de dans niet volstond, zorgde het woord voor 
de bewustmaking. De aftelrijmpjes, de persoonlijke 
bekentenissen, de verhalen en anekdotes die Pina 
Bausch haar dansers liet formuleren, maakten deel uit 
van haar intiem en zeer persoonlijk onderzoek van de 
werkelijkheid. Of veeleer van de waarheid die verscholen 
lag onder het kunstmatig vernis van sociale conventies 
die de menselijke en relationele gevoelswereld 
vervormden.



Het is duidelijk dat het ballet, met zijn lineaire 
ontwikkeling, geprangd tussen dans en muziek,  vaak 
georneerd met pantomime en voorzien van een banale 
intrige, niet bij machte was om dit onderzoek te voeren. 
De dansers van Pina Bausch, die zich elk op hun manier 
bedienden van het woord of een handeling, verwierven 
op die manier een nieuw statuut, dat van coauteur van 
het danstheater. Het was een vorm van theater die geen 
continuïteit qua actie of compositie vertoonde en zich 
bevrijd had van het muziektheater, de opera en de 
operette. De sfeer van haar stukken resulteerde uit een 
combinatie van evenwaardige elementen: een muzikale 
collage, karig gedoseerde danssekwensen, en een decor 
dat bewust theatraal was, maar niettemin verstoken van 
de pompeuze schoonheid van het traditionele ballet. 
Scènes en episodes werden rond deze elementen 
opgebouwd. De toeschouwer kon ze vrij associëren en 
op die manier zijn eigen stuk en thema’s samenstellen. 
Want op het eerste zicht was er niet noodzakelijk een 
verband tussen deze verschillende componenten. Wat 
kwam bijvoorbeeld een krokodil doen in 
‘Keuschheitslegende’? Of waartoe diende het eiland in 
‘Trauerspiel’? Of waarom moest een danser in 
‘Fensterputzer’ over vier blinde muren heen om 
uiteindelijk bij het publiek te belanden en het koffie te 
serveren? 
Zodra een danser over zijn privé leven begint op een 
scène, zich tot een toeschouwer richt, hem iets voorstelt 
of hem de foto’s van zijn kinderen toont, maakt hij het 
publiek medeplichtig en deelgenoot van zijn onderzoek 
naar zichzelf. In die zoektocht naar kennis creëert deze 
demarche gemeenschappelijke raakvlakken. Want wat 
zich in woorden uitdrukt, daar begrijpt men de betekenis 
van. Door de kant-en-klare formules van de dagelijkse 
communicatie te doorprikken, door na te gaan wat ze 
echt betekenen, richt Pina Bausch de focus op holle 
retoriek, een storend element in de huidige menselijke 
verhoudingen. Indien de dans in staat is gevoelens uit te 
drukken, verklaart het woord het deficit ervan.

Bron: fragmenten uit Un miroir du temps. Le caractère inter/multimédia 
du théâtre dansé in Le théâtre dansé de notre temps. Trente ans de 
l’histoire de la danse allemande, Kallmeyer, pp. 17 ev.

Scenograaf Peter Pabst:
“Men mag nooit ophouden te zoeken.”

Bijna 30 jaar werkte scenograaf Peter Pabst samen met 
Pina Bausch. Hij werd geboren in 1944 in het stadje 
Grätz, dat vandaag in Polen gelegen is, en groeide op in 
Oost-Berlijn. Daarna volgden studies aan de Werkschule 
van Keulen. In 1973 begon hij te werken aan de zijde van 
de enigmatische en gevierde regisseur Peter Zadek, die 
intendant van het Schauspielhaus Bochum was. Telkens 
zich een nieuw stuk aandiende, sloten de twee zich een 
viertal dagen op om te discussiëren en beelden te 
bekijken. Daarna pas kwam het eigenlijke avontuur: de 
repetities met de acteurs.  “Zadek verafgoodde zijn 
acteurs, en ik ook.” Peter Pabst zou zes jaar in Bochum 
blijven. Het waren leerjaren en een ideale voorbereiding 
op de samenwerking met Pina Bausch. Na het bijwonen 
van een stukje reprise van ‘Le Sacre’ in de 
repetitiestudio‘s van het Tanztheater Wuppertal, nodigde 
Zadek de choreografe uit Wuppertal uit om in Bochum 
rond het thema van Macbeth te komen werken. Hieruit 
resulteerde het stuk ‘Er nimmt sie an der Hand und führt 
sie in das Schloss, die anderen folgen’. In Bochum 
werden vriendschapsbanden voor het leven gesmeed 
tussen Pina Bausch en haar toenmalige en toekomstige 
scenograaf, resp. Rof Borzik en Peter Pabst. Zij zaten van 
bij aanvang professioneel op dezelfde lijn. Het lag dan 
ook voor de hand, bij het plotse overlijden van Rolf Borzik, 
dat Pina Bausch een beroep op Peter Pabst zou doen 
voor haar volgende stuk.
Hij zou zich op een voor hem onbekend terrein - de dans 

- wagen en nam de uitdaging aan. Anders dan in het 
theater of opera was hier bij aanvang niets. Geen titel, 
geen muziek, geen beeld, kortom geen zekerheid. Alles 
moest van nul bedacht worden. Hoe een scènebeeld 
eruit zag, die beslissing werd pas zeer laat genomen, 
soms kort voor de première. Van Zadek had Peter Pabst 
geleerd hoe om te gaan met het in vraag stellen van de 
dingen, en twijfel en onzekerheid in je leven toe te laten.
Hebben zijn beelden een bepaalde betekenis? Peter 
Pabst is categoriek: er is geen enkele verwijzing naar de 
actualiteit. Veel van de scènebeelden voor het 
Tanztheater Wuppertal haalde Peter Pabst uit de natuur. 
Hij liet het podium bedekken met aarde, gras (zoals in 
‘1980’) of water. Hij schudde tien ton zout uit en maakte 
ermee een sneeuwlandschap, hij hulde de scène in 
nevel, jaagde er wolken over, liet sparren en kerselaars 
aanrukken; hij liet zand regenen, sneeuw en 
kersenblaadjes vallen, onweersbuien razen. Voor de 
scenograaf zijn de spanning tussen natuur en de 
artificiële theaterruimte ongelofelijk sterk, en vooral de 
frictie en de kracht die daarbij ontstaan. Daarnaast 
verleent de natuur met haar oneindige variaties natuurlijk 
iets onvermoed en ongerept. 

“Geduld en kunst horen samen, dat heb ik van Zadek en 
Pina geleerd. Daartoe behoort ook geduld met zichzelf, 
dat ik niet dingen van mezelf verlang, die nog niet 
mogelijk zijn. Anders houdt men zo een open en onzeker 
werkproces niet vol. Eens je een inval hebt, tracht je 
natuurlijk zo snel mogelijk uit die twijfel en onzekerheid 
te geraken. Maar dan nog moet je blijven openstaan en 
die inval steeds blijven bevragen. Men mag nooit 
ophouden te zoeken.”

Bron: fragmenten uit Bühnenbildner Peter Pabst in Anne Linsel, Pina 
Bausch. Bilder eines Lebens, Hamburg, 2013, pp. 94 ev.
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Pina Bausch werd geboren in 1940 in Solingen als 
Philippine Bausch. Haar dansopleiding, zowel klassiek als 
modern, kreeg zij aan de Folkwang Hochschule onder 
leiding van Kurt Jooss in Essen. In 1959 trok zij met een 
beurs naar New York. Ze studeerde er aan de vermaarde 
Julliard School of Music en danste bij de Metropolitan 
Opera en het New American Ballet. In 1963 keerde ze 
terug naar Essen. Ze werd danser in de nieuw opgerichte 
Folkwang-Dansstudio waarvan ze in 1968 de leiding 
overnam. Ze maakte er haar eerste choreografieën. 
Hoewel haar stukken danstechnisch nog puur 
conventionele balletten waren, hadden zij toch al een 
controversiële thematiek. De werkelijke kentering in haar 
werk voltrok zich echter in 1973. Toen werd ze 
geëngageerd door Arno Wüstenhöfer, toenmalig 
intendant van de Städtische Bühnen Wuppertal, om het 
balletgezelschap te leiden. Ze doopte het om tot 
‘Tanztheater Wuppertal’. In haar dans doken meer en meer 
theatrale elementen op. ‘Le Sacre du Printemps’ uit 1975 
was haar laatste echte dansstuk. Vanaf 1976 verdween de 
dans naar de achtergrond en kregen haar stukken een 
collage-achtige structuur, sindsdien een constante in haar 
werk. Alles wat daarna kwam, behoort tot het typisch 
Bauschiaanse theater, dat de hedendaagse 

podiumkunsten tot ver over de grenzen van Duitsland 
ingrijpend zou veranderen. Zij bevrijdde de dans en de 
dansers “uit de slavernij van de schoonheid”. Iets dat 
alleen maar mooi was, weerhield ze niet. Haar taal werd 
over de hele wereld begrepen en geliefd, haar werk is: 
wereldtheater. Haar repertoire bestaat uit meer dan 
veertig stukken, telkens gemaakt in nauwe samenwerking 
met haar dansers. Ondanks haar internationale roem en 
vele aanbiedingen, bleef ze haar hele leven lang bewust 
in Wuppertal werken, een stad die zij omschreef als “een 
werkdagstad, geen zondagstad”. Zij bleef bescheiden en 
authentiek en schuwde de media. Haar thema was het 
leven. “Alles moet men bekijken, de tegenstellingen en 
wrijvingen, het schone en het pijnlijke. Men mag niets 
uitsluiten. Alleen zo kan men achterhalen in welke tijd 
men leeft.” Pina Bausch overleed op 30 juni 2009, net 
geen negenenzestig. De artistieke directie werd daarop 
waargenomen door haar naaste medewerkers: het duo 
Dominique Mercy en Robert Sturm, en vanaf 2013 Lutz 
Förster. Hij werd opgevolgd resp. door Adolphe Binder in 
2017 en door Bettina Wagner Bergelt vanaf begin 2019. In 
2010 werd de Pina Bausch Foundation opgericht, die 
geleid wordt door Salomon Bausch, zoon van de 
choreografe.
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