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‘Australiërs sparen
voor grote festivals’
Choreografe Anouk van Dijk is
Nederland niet ontvlucht vanwege
een gebrek aan subsidies. In
Australië zag ze mogelijkheden die
ze hier niet kreeg.
Daan van Lent

Anouk van Dijk is tegenwoordig artistiek leider van Chunky Move in Melbourne Foto Jan van Breda

Even was het
schrikken. De première van de eerste voorstel-
ling van choreografe Anouk van Dijk in Mel-
bourne vorige maand moest worden stopge-
zet, omdat een van de acht dansers haar arm
gebroken leek te hebben. Nadat Van Dijk voor
de ogen van het publiek de rollen herverdeel-
de gingen de andere zeven dansers door. Lyri-
sche recensies stonden de dagen daarna in de
Australische media. En twee weken geleden
kreeg An Act of Now ook de prijs van de kritiek
voor de beste nieuwe dans-, muziek- of thea-
tervoorstelling op het Melbourne Festival.
„Dat is overweldigend, het begin kon niet
mooier”, zegt Anouk van Dijk in een gesprek
via Skype vanuit Melbourne.

Vier maanden geleden vertrok ze met haar
gezin om artistiek leider te worden van Chun-
ky Move, het stadsgezelschap van Melbourne.
Deze maand is ze terug in Nederland voor de
afscheidstournee van anoukvandijk dc. In Rot-
terdam, Breda en Amsterdam speelt haar ge-
zelschap Ra u s ch , het derde politiek geënga-
geerde stuk dat ze met de Duitse toneelschrij-
ver en regisseur Falk Richter maakte samen
met het Düsseldorfer Schauspielhaus.

Van Dijk en haar partner Jerry Remkes, za-
kelijk leider van het dansgezelschap, zijn Ne-
derland niet ontvlucht omdat ze geen subsidie
meer kregen, zegt ze . „Ik kreeg vorig jaar de
kans om in Australië een middelgroot gezel-
schap te leiden, een mogelijkheid die ik in Ne-
derland niet zo snel had gekregen.”

Het kwam goed uit. Vier jaar geleden viel
anoukvandijk dc met zeven andere dansgezel-
schappen al bijna buiten de subsidies, omdat
de gemeente Amsterdam besloot geen nieuwe
dansgezelschappen in het Kunstenplan op te
nemen, ondanks positieve adviezen van de
Kunstraad. De gemeenteraad greep op een laat
moment in. Of ze dit keer, nu de wind guurder
is, in Nederland nog financiering hadden kun-
nen krijgen, hebben ze niet afgewacht.

In Australië is ze op de weg doorgegaan die
ze in Nederland al was ingeslagen. De Austra-
lische dansers heeft ze kennis laten maken
met de danstechniek die ze zelf heeft ontwik-
keld, de zogeheten c o u n t e r t e ch n i e k . Dat is een
techniek waarbij dansers hun evenwicht be-
waren door in tegengestelde richtingen te be-
wegen. In Nederland speelde ze op locaties als
Terschelling (tijdens Oerol) of Amsterdamse
scheepswerven (bij het Over het IJ Festival),
haar eerste Australische voorstelling was in de
Sidney Myer Music Bowl.

In deze poparena had ze een glazen en me-
talen huis van zes bij zes meter laten bouwen,
waarbinnen de dansers hun voorstelling op-
voerden. „Waar normaal 10.000 mensen ko-
men, brachten wij een intieme voorstelling
voor 320 mensen. Dat was voor veel inwoners
van Melbourne heel speciaal, omdat zij per-

soonlijke herinneringen aan die plek hebben
zoals hun eerste kus. Met tien bijna uitver-
kochte voorstellingen hebben we in anderhal-
ve week gespeeld voor ruim 3000 mensen. Dat
krijg je in Amsterdam niet snel voor elkaar.”

Is het erg wennen in Australië?
„Er is een andere dynamiek. Het culturele le-
ven in Melbourne wordt grotendeels bepaald
door grote festivals, waar in drie weken veel
gebeurt. Daar sparen mensen voor. Buiten die
festivals is er veel minder te doen. Er zijn niet,
zoals in Amsterdam, elke week nog drie ande-
re goede dansgezelschappen in de stad te zien.
Je voorstelling heeft daardoor meer impact.

„Rondreizen met je voorstelling doe je in
Australië bijna niet. Het land is qua aantal in-
woners, 22 miljoen, te vergelijken met Neder-
land, maar heeft de oppervlakte van Europa.
Van Melbourne naar Perth is het zelfde als van
Amsterdam naar Ankara. Het is dus of je als
Nederlands gezelschap een tour door heel Eu-
ropa zou maken. Dat doe je niet zo snel.

„Melbourne heeft 3,4 miljoen inwoners.
Daar richt je de marketing op, die veel groot-
schaliger is dan in Nederland. De uitagenda
voldoet niet. Er wordt sterk ingezet op voor-
publiciteit. Ik heb nog nooit zoveel interviews
gegeven als in de afgelopen weken. Twee we-
ken geleden zat ik op primetime in een och-
tendshow, waar een half miljoen mensen naar
luisteren. Dat is best spannend.”

Kunt u in Melbourne net zo experimen-
teel werken als in Nederland?
„Ja, dat kan zeker. Ze zijn hier al wat gewend.
Mijn voorganger Gideon Obarzanek experi-
menteerde met nieuwe media en heeft nooit
een vast dansersensemble aangetrokken. Ik
kon voor mijn voorstelling kiezen uit 300 dan-
sers die zich hadden gemeld. Voorstellingen in
het theater wisselden Obarzanek af met die op
onverwachte plekken als een donkere tunnel.
Dat is uitzonderlijk voor een prominent gezel-
s ch a p. Vergelijkbare gezelschappen in Europa
zie ik dat niet snel doen. Zij moeten zich
meestal conformeren aan hun publiek dat
naar het theater wil.

„Ik wil hier ook de samenwerking met thea-
tergezelschappen zoeken, zoals bij Rausch.
Hopelijk kan in Australië wat eerder in Duits-
land lukte. De coproducties die wij de laatste
jaren met de Schaubühne in Berlijn en het
Düsseldorfer Schauspielhaus hebben gereali-
seerd zijn uniek in Nederland. Wij hadden die
grootschalige producties nooit alleen kunnen
realiseren. Misschien kan alleen Toneelgroep
Amsterdam dat. In Duitsland is er meer ruim-
te voor bijzondere projecten. Ze investeren
fors in zo’n voorstelling, omdat ze die in het
vaste repertoire opnemen en dan door de jaren
heen soms wel honderd keer spelen.”

Is in Australië de financiering ook lastig?
„Je hebt hier een redelijk uitgebreid subsidie-
stelsel, maar de afhankelijkheid van subsidies
is minder. De Melbourne Theater Company is
bijvoorbeeld maar voor 10 procent afhankelijk
van subsidies en haalt de rest zelf binnen. Dat
zie je ook aan hun programmering, die is veel
minder avontuurlijk dan wat je bijvoorbeeld
bij de vergelijkbare Toneelgroep Amsterdam
ziet. Gezelschappen zijn hier veel meer op

kaartverkoop gericht. De prijzen van kaartjes
liggen veel hoger. Voor een dansvoorstelling
betaal je al snel 150 dollar (125 euro), voor de
opera 200 tot 250 dollar (160 tot 200 euro).

Bij Chunky Move zijn we voor 60 procent af-

‘Elephant in the Room’, groepstentoonstelling in Galerie Fons
Welters. Foto Gert Jan van Rooij

galerie

Kasten op te dunne pootjes

Ophélie Asch kijkt met haar camera via regenplassen naar boven

Ophélie Asch. T/m 15 dec. bij Galerie Fontana
Fortuna, Hobbemastraat 14, Amsterdam. Inl:
fontanafortuna.com
!!!!"

‘Gens de pluie’, regenmensen, noemt de Fran-
se kunstenares Ophélie Asch haar serie foto’s
die nu te zien is bij pop-upgalerie Fontana
Fortuna in Amsterdam. Het zijn fragiele, dro-
merige beelden van weerspiegelingen in re-
genplassen op straat. Een passerende wande-
laar, een fietser, herfstbladeren, de typische
Parijse straatlantaarns die als kandelaars hun
armen naar de hemel verheffen. Mensen en
gebouwen worden schimmen in de reflecties,
soms lijken ze vanuit het water omhoog te kij-
ken. Soms is de plas zelf het onderwerp en lost
de foto op in een abstract spel van licht en don-
ker, met zichtbaar eronder de textuur van het
plaveisel. Met titels als La Nébuleuse, L’Aurore en
Le Destin benadrukt ze die tijdloze, poëtische
s f e e r.

Door haar camera naar beneden te richten
kijkt Asch naar boven. In het boek Rain People
dat bij de tentoonstelling te koop is, staat bij
een van de meest abstracte foto’s uit de serie
de zin: ‘I do not believe in above. I believe in below’.

Asch schildert ook, en sommige foto’s lijken

zelfs meer op schilderijen dan op foto’s. Haar
Les Japonaises bijvoorbeeld is een serie inge-
kleurde foto’s waarbij ze op een zwart-witaf-
druk heeft geschilderd en vervolgens deze be-
schilderde afdruk heeft gescand. Dat doet ze
in navolging van de monotypes van Degas,
volgens de informatie van de galerie. Voor an-
dere foto’s gebruikt ze een kleurenfilter in
blauw of sepia.

Die kleurenprocedés zijn bijna meer een
spel met de tijd dan met de techniek: de foto’s
lijken naar een onbenoemd verleden tijd te
verwijzen. Dat is nog sterker te zien in haar
werk uit andere series. Zoals haar nachtelijk
beeld van de zuilen van het Pantheon in Rome
met een zwerfhond, dat in de negentiende
eeuw gemaakt lijkt te zijn.

Fontana Fortuna is een nomadische galerie
die een plek zoekt bij het werk dat wordt ten-
toongesteld. De vorige tentoonstelling, van
foto’s van verlaten en bouwvallige gebouwen
in de Amerikaanse stad Detroit, vond plaats in
een stoere lege ruimte in een grachtenpand.
Deze keer is de galerie neergestreken in een
Jugendstil villa uit 1903 tegenover het Rijks-
museum, een locatie die zonder meer de sfeer
van het werk versterkt.
Tracy Metz

Elephant in the room. T/m 24 nov. bij Galerie
Fons Welters, Bloemstraat 140, Amsterdam. Inl:
fonswelters.nl
!!!""

Blijft een stoel die omvalt een stoel? Het ver-
schil tussen kunst en design is een kwestie
waar kort en lang over te mijmeren of te mek-
keren valt. Dat kan nu in Galerie Fons Welters,
waar Louise Schouwenberg, docent aan de De-
sign Academy in Eindhoven, een tentoonstel-
ling heeft samengesteld onder de titel The
Elephant in the Room. Drie jonge, pas aan deze
opleiding afgestudeerde vormgevers gaan de
kwestie te lijf met objecten die, laten we zeg-
gen omgevallen zijn, of vervormd, verwron-
gen en verweesd.

Tuomas Tolvanen maakte bijvoorbeeld een
kast die eruitziet als een herinnering aan een
kast. Engineering temporality bestaat uit stalen
ringetjes die samen een kast vormen, een kast
vol gaten. Het object blijkt gemaakt door de
ringetjes om een houten kast te leggen en die
vervolgens te verbranden. De kast lijkt als kast
niet meer zo goed te gebruiken. Toch is er op
Vimeo een filmpje te zien waarop iemand er
een kopje inzet. Het valt niet.

Alicia Ongay Perez maakte twee kleine kas-
ten die in de galerie op de grond liggen,

Ophélie Asch, ‘Jack’ uit de serie ‘Gens de pluie’, 2004. 75 x 100 cm.

amechtig, lijkt het wel. Deze kasten kunnen
zelf nooit weer opkrabbelen, daar zijn hun po-
ten veel te dun voor. Ze liggend gebruiken om
er iets in te stoppen kan ook niet, want hun
binnenruimte is naar buiten gestulpt en kera-
miek geworden.

Afdrukken van zulke ruimtes zijn in de
beeldende kunst al vaker gemaakt. Het werk
van de Britse kunstenares Rachel Whiteread
bestaat er voor een groot deel uit. Haar House,
(1993) was een afdruk van een heel huis in
Oost-Londen. Recenter vulde ze de Turbine
Hall van de Tate Modern in Londen met af-
gietsels van dozen. Wordt het wiel van White-
read nu nog eens uitgevonden door een paar
designers? Het afgietsel en de mal zijn niet
voorbehouden aan Whiteread; laat anderen er
ook mee aan de haal gaan, kunstenaars net zo
goed als vormgevers.

Aan de muur hangt werk van een al veel be-
kendere ontwerper, Bertjan Pot, die in 1998 in
Eindhoven afstudeerde. Zijn Random Light is
een klassieker geworden. Bij Welters hangen
felgekleurde maskers die Pot maakt van stof
die hij eigenlijk voor tapijten wilde gebruiken.

De maskers zien er zo aanstekelijk uit dat je
ze wilt opzetten. Of moeten ze daarom juist
aan de muur blijven hangen?
Bianca Stigter

hankelijk van subsidie. Verder moeten we het
van kaartverkoop en sponsors hebben. Onze
eigen inkomsten zijn hoger dan bij de meeste
Nederlandse gezelschappen. Die sponsors
doen veel, ook in natura. Zo zijn de lampen bij
mijn laatste voorstelling voor een zacht prijsje
geleverd door een lichtbedrijf, dat dan wel re-
clame kan maken met foto’s van de voorstel-
ling om te laten zien wat er mogelijk is. Het is
hier vanzelfsprekender, net als in de VS, om als
kleiner bedrijf iets voor de kunst te doen.

Missen jullie het Nederlandse artistieke
klimaat ?
„Een deel van de samenleving komt hier nooit
in aanraking met cultuur. Als artistiek leider is
het mijn streven om die banden met de sa-
menleving te ontwikkelen. Mijn voorganger
deed dat ook. In Nederland is het culturele
aanbod duidelijker zichtbaar in het dagelijkse
leven. Dat er in Nederland hard in de cultuur
wordt gesneden, is ook aan de andere kant van
de wereld doorgedrongen. Dat verbaast ieder-
een, maar men vindt het niet echt zielig.”

‘Rausch’, 14 nov in Rotterdamse Schouwburg.
Overige speeldata op www.anoukvandijk.nl

EN VERDER

Pieterjan Ginckels
De Vlaamse kunstenaar Pieterjan Ginckels
(1982), vorig jaar winnaar van de Prijs Jonge Bel-
gische Schilderkunst, maakt werk dat over meer
gaat dan schilderkunst alleen. Hij creëert teke-
ningen en foto’s met een iPad, en laat zich inspi-
reren door Facebook en elektronische muziek.
Maar ook de kunstgeschiedenis is een referentie-
punt. Zo toont hij in Galerie de Expeditie een
kleine afbeelding van Ed Ruscha’s bekende werk
A Blvd. Called Sunset , waarin Ginckels ‘Sunset’ ver-
ving door ‘A n s p a ch ’, de Brusselse straat waar
Ginckels woont en werkt. Ook is een reeks sculp-
turen en foto’s te zien waarin Ginckels de eerste
generatie iPod onder de arm neemt.

T/m 22 dec. in Galerie De Expeditie, Leliegracht
47, Amsterdam. Inl: de-expeditie.com

Yo u a s m e
Torch Gallery organiseert een tentoonstelling
van het Nederlandse modelabel Youasme met als
thema ‘the art of sharing’. Kunstenaars Mark van
Vorstenbos en Twan Janssen begonnen hun merk
in 2010 met behulp van crowdfunding. Samen-
werking is een rode draad door al hun activitei-
ten. Met deze tentoonstelling hopen Vorstenbos
en Janssen nieuwe sponsors voor hun label te vin-
den. Het fotografenduo Blommers/ Schumm en
ontwerper Riëtte Wanders leverden bijdragen in
de vorm van fotoportretten en een bureau.

T/m 22 dec. in Torch Gallery, Lauriergracht 94, Am-
sterdam. Inl: torchgallery.com

Anouk van Dijk werkte na haar
studie aan de Rotterdamse
Dansacademie bij Werkcentrum
Dans, de Nieuwe Dansgroep, de
Rotterdamse Dansgroep en
Amanda Miller’s Pretty Ugly Dan-
ce Company. Vanaf 1989 cho-
reografeerde Anouk van Dijk haar
eigen werk. In 1998 richtte zij
haar eigen dansgezelschap op,
anoukvandijk dc. Voor haar werk
werd zij in 2000 onderscheiden
met de Lucas Hoving Prijs. In juni
2011 werd ze gevraagd artistiek
leider van Chunky Moves in Mel-
bourne te worden.

Veelgevraagd artistiek
leider


