De methode van het toeval
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In de zomer van 1953, ergens in Amerika (Black Mountain, North Carolina) is een
jonge man in een studio te vinden. Meestal in zijn eentje en dagen achtereen. Als
toeschouwer zou je moeite hebben zijn activiteiten te plaatsen. Je ziet hem wat heen
en weer lopen. Hij maakt een paar kleine stappen snel achter elkaar en neemt dan
een grote stap zijwaarts. Hij noteert iets. Je riet hoe hij allerlei handbewegingen
maakt, je ziet hem plotseling stoppen, beginnen, stoppen, beginnen, opnieuw notities maken. Hij beweegt met zijn hoofd, herhaalt twintig keer, dertig keer dezelfde beweging. Hij gooit met munten en hij stelt schema's op. Opnieuw bewegingen. Hun ritme is moeilijk te volgen. Het hoofd doet dit, de voeten doen dat, het is
moeilijk de logica te vatten. Hij stopt, misschien is hij iets vergeten. Hij gaat terug
naar zijn notities. Gooit nog een keer met de munten. Hij lijkt wel een onderzoeker, of een soort van uitvinder.
Als er een toeschouwer was geweest, dan had hij gezien hoe de choreograaf
Merce Cunningham aan een choreografie werkte die Untitled Solo zou gaan heten.
Untitled Solo is een van de eerste choreografieën waarin Cunningham gebruik
maakt van toevalsmethoden - zoals hier door het gooien van munten - om zijn
dansmateriaal te structureren.
Cunningham breekt met zowel het expressionisme van de zgn. 'moderne dans'
als ook met de traditie van het klassiek ballet en deze breuk is radicaal: hij verwerpt
de gedachte van een 'inhoud' die in dansbewegingen uitgedrukt zou worden. In
tegenstelling tot het werk van moderne en klassieke choreografen vertellen zijn
choreografieën geen verhaal, zijn zijn dansers geen 'personages' die gevoelens en
innerlijke beweegredenen vertolken en evenmin vormt zijn werk de 'vertaling' of
de expressie van de muziek. Voor hem kan een 'inhoud' nooit het gegeven vormen
van waaruit hij zijn choreografieën maakt.
In de danswereld is Cunningham inmiddels beroemd geworden. Maar dat niet
alleen: rijn ideeën over dans zijn van grote invloed geweest op zowel de Amerikaanse als later ook de Europese danskunst. Cunningham heeft iets in beweging
gezet en deze beweging zet zich tot op heden voort.
Cunningham begint zijn loopbaan als solist in het gezelschap van Martha Graham,
de 'grand old lady' van de moderne dans. Hij danst bij haar van 1939 tot 1945.
Een beroemde uitspraak van Graham is dat een beweging nooit liegt De
'waarheid' die zij in haar choreografieën wil vertellen, is de waarheid van de inKrisis 37,1989, pp 78-84

nerlljke bewogenheid van de mens: zijn emotionele en Instinctieve drijfveren. Graham wil met haar dansen zoiets als een innerlijk landschap' openbaren. Ze vergelijkt het lichaam van de danser met een viool: het is het instrument dat de emoties
vertolkt. Het lichaam moet geoefend worden om op 'natuurlijke' en 'directe' wijze
uitdrukking te geven aan deze emoties. Hoewel een beweging niet kan liegen, kan
hij wel 'leeg' zijn. En een beweging is leeg' wanneer hij niet innerlijk gemotiveerd is. Graham gebruikt sterk emotioneel geladen thema's, bijvoorbeeld dat van
het Medea-verhaal (in 'Cave of the Heart' (1946)): de hartverscheurende tragedie
over liefde, jaloezie en wraak.
De dansen van Graham laten 'ingeleefde' emoties zien. Het aanduiden van de
emotie en het emotionele verloop van de beweging, het geven van aanwijzingen
omtrent het gevoel waarmee een beweging gemaakt dient te worden, is voor haar
dan ook een belangrijk middel om de wijze van uitvoering door haar dansers te
sturen. Het valt Cunningham op dat tijdens haar lessen de dansers vaak het gevoel
wel 'snappen' maar dat dit op zich nog niet het gewenste resultaat oplevert. Hij
gaat lessen volgen aan de American Ballet School, bij een oude Russische dansleraar.
In de klassieke techniek bestaat geen ambiguïteit over hoe de bewegingen uitgevoerd moeten worden. Het klassiek ballet kent een min of meer vastomschreven
vocabulair, de arm- en beenposlties hebben namen, evenals allerlei sprongen, passen, voet- en beencombinaties, 'poses' en draaien. Er zijn regels over de manier
waarop de armen van de ene positie in de andere komen en er is een groot aantal
standaard relaties tussen arm- en beenbewegingen die met een bepaalde houding
van het bovenlichaam en het hoofd verbonden zijn.
De oude Rus laat rijn leerlingen de meest gecompliceerde bewegingen maken
en Cunningham raakt onder de indruk van het feit dat deze complexiteit gepaard
gaat aan zo'n grote duidelijkheid en helderheid. "In fact, with Graham as well as in
ballet classes, what I wanted to see was how the movement operates, not how you
think it feels to you;... You have to get the idea that movement comes from something, not from something expressive but from some momentum or energy, and it
has to be clear in order for the next movement to happen." (68)
Vanaf het begin van de jaren '40 gaat Cunningham eigen choreografieën maken, solo's in het begin want hij heeft dan nog geen groep. Deze solo's presenteert
hij voornamelijk in New York. Zijn langdurige vriendschap en samenwerking met
de componist John Cage stamt uit deze tijd. Voor al deze solo's componeert Cage
de muziek. Ze gaan een paar keer op toemee in deze periode, waarin ze geen van
beiden een rooie cent bezitten. In 1946 vertrekken Cage en Cunningham voor het
eerst naar het Black Mountain College en dat blijkt een succes. Ze zullen er de
daarop volgende jaren steeds terugkeren. Black Mountain College is in die tijd een
ware verzamelplaats, er komen kunstenaars uit allerlei disciphnes bijeen, schilders,
ontwerpers, beeldhouwers, componisten, choreografen. Hier is het ook dat Cunningham Robert Rauschenberg ontmoet, die jarenlang het ontwerp voor zijn
kostuums, decors en belichting zal maken.
Cunningham presenteert Untitled Solo in 1953 op het Black Mountain College.
Zoals gezegd gaat Cunningham experimenteren met de methode van het toeval om
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bewegingen en volgordes van bewegingen te componeren. Over rijn werkwijze
vertelt hij dat hij begint met het maken van een verzameling van bewegingen en
bewegingsfrases. Elke beweging noteert hij (er is dan nog geen video), geeft hij
een naam of een nummer. De verzameling bestaat uit allerlei soorten van bewegingen, passen, hand- en armbewegingen, hoofdbewegingen. Hij gooit met munten
en de uitkomsten bepalen op welke manier ze worden gemonteerd. Niet alleen wat
betreft hun volgorde, maar ook hoe een enkele bewegingsfrase zelf is samengesteld: die hoofdbeweging gecombineerd met dat voetpatroon enzovoort.
Cunningham vertelt, hoe het op een gegeven moment zo uitkwam dat hij vijf
dingen tegelijk moest doen. Hij herinnert zich de moeite die het hem kostte om die
beweging ook inderdaad te kunnen maken, alleen al om alles te kunnen onthouden. Zijn lichaam moest wennen aan deze radicaal andere manier van bewegen. Hij
merkte hoe hij zich verzette, dacht: dat kan helemaal niet, het is onmogelijk om zo
te dansen.
Cunningham stuit hier op een raar fenomeen: dat het lichaam gewend is aan een
bepaalde bewegings'motoriek' en hoe moeilijk het is die te doorbreken. Het hele
coördinatie-systeem moet omgegooid worden. Het is zoiets als op een dag besluiten om met je ene hand je tanden te poetsen en met je andere hand, tegehjkertijd, je
haar te kammen.
Door de methode van het toeval te gebruiken, en niet alleen met munten doet hij
dat maar ook met speelkaarten, dobbelstenen en de I Tsjing, ontdekt Cunningham,
zo zegt hij, dat er eigenlijk heel veel dingen zijn waarvan we denken dat we ze niet
kunnen en dat dat duidelijk een misvatting is; "...we could do them if only we
didn't get the mind in the way. That's what I have found continually throughout
my experience, that the mind will say 'Oh, I cannot do that', but if you try it, a lot
of the time you CAN do it, and even if you can't, it shows you something you
didn't know before." (81)
Hij doorbreekt, zou je kunnen zeggen, ook de 'motoriek' van zijn denken.
In tegenstelling tot iemand als Graham heeft Cunningham geen enkele behoefte om
een betekenis 'in de beweging te stoppen', als choreograaf, als danser inhoud te
verlenen aan zijn dansen. Zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt in zijn uitspraak dat
het het momentum is dat de beweging 'geeft' en niet de emotie. Voor hem gaat de
dans over het dansen zelf; dansbewegingen zijn niet bedoeld om iets te representeren, het gaat niet over psychologische of literaire thema's. Cunningham geeft
geen emotionele of dramatische 'handleiding' aan zijn dansers en evenmin aan zijn
publiek.
Dit betekent echter niet dat rijn choreografieën niet 'expressief zouden zijn:
'T don't think that what I do is non-expressive, it's just that I don't try to inflict
it on anybody, so each person may think in whatever way his feelings and experience take Mm, I always feel that movement itself is expressive, regardless
of intentions of expressivity, beyond intention." (106)
Deze uitspraak zegt veel over de mentaliteit waarmee Cunningham rijn werk
maakt. Hij is bereid zich over te geven aan de beweging, geeft die als het ware de
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raimte om een 'eigen leven' te leiden, zonder daar zelf, als choreograaf Voor' te
gaan staan met zijn intenties. Hij ziet rijn werk niet als een 'onthulhng' van zijn eigen 'innerlijk'. Hij geeft de ordening in handen van een systeem dat zijn bedoelingen neutraliseert en dat zijn 'auteurschap' voor een ander voetlicht plaatst: de methode van het toeval.
Maar hij gaat verder dan dat: in rijn werk blijven de verschillende disciplines
gescheiden. Onafhankelijk van elkaar worden decor en kostuums ontworpen,
wordt een lichtplan gemaakt, wordt de muziek gecomponeerd en de choreografie
gemaakt. Cunningham zet ze onafhankelijk van elkaar in, zonder dat het een aan
het ander ondergeschikt wordt gemaakt Geen wederzijdse illustraties. Hun 'verband', hun onderlinge relatie is eveneens 'toevallig'. Het enige dat al deze disciplines samenbindt is het feit dat ze letterlijk dezelfde ruimte en tijd bezetten. Ze komen samen op de plek en het moment van de voorstelling.
Daarmee keert Cunningham zich tegen een lange traditie, niet alleen in de geschiedenis van de dans maar van de podiumkunsten in het algemeen. Een traditie
die in het wagneriaanse idee van het 'Gesammtkunstwerk' een hoogtepunt vond:
de voorstelling als een totaalgebeuren, waarin alle verschillende disciplines rijn
geïntegreerd. Het was met name Bertolt Brecht die hiertegen fulmineerde. Omdat
zo'n idee van voorstellingen maken het publiek zand in de ogen strooit en het reduceert tot een passieve consument Brecht zelf wilde daarentegen het 'produktieproces' van theater zichtbaar maken, laten zien dat en hoe de theaterillusie wordt
geproduceerd. De eenheid van de verschillende disciplines, belichting, decor, spel,
tekst, zang, etc. moest daartoe verbroken worden. De inzet van Brecht was politiek, belangrijk voor hem was vooral het zichtbaar maken van de (historische) tegenstellingen in plaats van die toe te dekken. Hoewel Brecht en Cunningham zowel wat betreft hun werkwijze als hun inzet erg veel van elkaar verschillen, is er
een belangrijke verwantschap tussen hen beiden, namelijk het verzet tegen een
enkel, unificerend principe dat de complexiteit en de verscheidenheid van de wereld reduceert tot een 'handzaam' en eenduidig geheel.
Cunninghams manier van componeren stelt een totale gelijkschakeling voor:
een 'democratisering' van tijd, ruimte en 'materiaal'. Het verloop in tijd zowel als
in ruimte wordt niet bepaald door een externe factor (een verhaal, een verwerking
van een thema). De momenten zijn niet gerangschikt volgens een opbouw naar een
hoogtepunt, het moment supreme. De ene plek op het toneel is niet ondergeschikt
aan de andere. Dansen met de rug naar het publiek In een hoekje aan de achterkant
op het toneel, of midden op het toneel met de blik naar de toeschouwer gewend:
het een is niet bedoeld om meer 'blikvanger' te rijn dan het ander. Alle bewegingen zijn even belangrijk en ook tussen de dansers bestaat geen hiërarchisch verschil: geen solisten, geen 'corps de ballet'.
De blik van de toeschouwer wordt niet geleid, de focus niet gecentraliseerd: er
is geen enkel, eenvoudig perspectief waaronder de dingen zich in een oorzakelijk
verband rangschikken.
Voor de choreografie Winterbranch (1964) is de muziek gemaakt door La Monte
Young, terwijl decor en belichting in handen is van Robert Rauschenberg.
Cunningham heeft aan Rauschenberg als enige opdracht voor de belichting ge-

geven dat hij moet denken over het licht alsof het nacht was en geen dag.
Rauschenberg stelt verschillende soorten spots op - met verschillende intensiteiten
en Hchtbanen -, veel op de grond. De spots gaan aan en uit op onvoorspelbare
momenten. Zo kan het voorkomen dat een danser plotseling, middenin een dansfrase, in het donker staat of ligt. Of dat het licht op hem ineens radicaal verandert.
Het effect hiervan op de kijker is, dat zijn ogen zich niet meer goed In de ruimte
kunnen oriënteren. Maar niet alleen het licht is onvoorspelbaar voor het oog van de
kijker, ook de bewegingen zijn dat. Grote contrasten tussen langzaam dansen en
heel snel. Plotselinge overgangen, plotselinge stilstand. Veel bewegingen op de
grond.
De muziek van La Monte Young bestaat voornamelijk uit twee harde basisgeluiden, die lijken op het geluid van knerpende treinwielen op rails. Cunningham
vertelt hoe de mensen in Zweden dachten dat het over rassenonlusten ging, in
Duitsland hadden ze het over concentratie-kampen. In Londen sprak het publiek
over gebombardeerde steden, terwijl in Tokyo het beeld van de atoombom op het
netvlies kwam. Er was een dame, een kleedster, die met het gezelschap meereisde.
Haar man was zeekapitein en zij kon bij het zien van de voorstelling alleen maar
aan schipbreuk denken. En dat terwijl Cunningham, zo vertelt hij, alleen maar had
gewerkt met het gegeven vallen.
Het is geen grapje, deze passage, het duidt niet op 'vrijblijvendheid' maar toont
juist de rijkdom van de voorstelling. Al deze interpretaties worden mogelijk op het
moment dat afstand wordt genomen van een duidelijke intentie of boodschap. Zo
kan een zuiver formeel gegeven, het 'vallen', zich als het ware opladen, een scala
van betekenissen kan worden toegevoegd aan wat er op het toneel te zien valt
Deze rijkdom en verscheidenheid verbindt de dans voor Cunningham aan het
dagelijkse leven; hoe mensen zich bewegen, ieder op een verschillende en eigen
manier. Hij vertelt in een interview hoe hij op een dag les gaf, ergens in Colorado.
Het was zomer en hij keek uit het raam. Buiten waren kinderen aan het spelen.
Cunningham bezag dat zo een tijdje en ineens schoot het hem in de gedachten: ze
dansen! Tenminst, je zou het dansen kunnen noemen. Ze springen en rennen,
abrupt veranderen ze van richting. Ze vallen. Hij vroeg zich af wat hem zo aantrok
in hun bewegingen en hij realiseerde zich dat het het ritme was. Ieder kind deed
iets anders, maar het ritme van elk individueel kind was helder. Voor hem had dit
te maken met het feit dat deze kinderen niet 'zelfbewust' (self-conscious) waren.
Je zag hoe ze in hun spel steeds dingen verzonnen. Het was fascinerend om te zien
hoe de kinderen 'opgingen' in hun spel, dat ter plekke werd 'gemaakt'.
In feite doet Cunningham iets vergelijkbaars in rijn eigen werk. De methode
van het toeval fungeert als 'spelregel' waaraan iedereen zich houdt. Zo leidt 'toeval' niet tot chaos maar geeft het een ordening. Deze 'spelregel' is niet een geheime
orde die de wereld samenbindt tot een geheel. Het vormt de structuur waarbinnen
de verscheidenheid mogelijk blijft. Verschillende 'verhalen' kunnen zo naast elkaar
blijven bestaan.
Cunningham vertelt hoe zijn choreografie Untitled Solo 'quite dramatic' was. De
dans was moeilijk, hij had alleen al de grootste moeite te onthouden wat na wat
kwam en hoe de timing verliep. Het 'drama' van de dans werd gegeven vanuit de
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intensiteit, de intense concentratie op de dansbewegingen zelf. Hier is geen ruimte
voor zelfreflectie of zelfbewustzijn. Hier wordt de mogelijkheid tot her-beleven
of re-creëren van een gevoelsstroom onmogelijk. Het is een geheel andersoortig
drama dan waarvan sprake is in de dansen van Graham, die opbouwt naar een climax, waarin (bijvoorbeeld) een conflict zich verdicht en een verwerking krijgt, en
waarin de toeschouwer wordt meegevoerd. Er wordt niet ingeleefd' gedanst op
het toneel van Cunningham, de concentratie ligt op de beweging en niet op wat die
moet 'verbeelden'. Het effect hiervan is dat de bewegingen 'direct' zijn, zich op
een absolute manier presenteren: aanwezig rijn.
Helnrich von Kleist schrijft in zijn beroemde opstel over het marionettentheater
(Ueber das Marionettentheater (1810)) over de gratie waarmee marionetten bewegen. Von Kleist beschrijft hoe een ik-figuur op de markt van een zekere stad steeds
ene meneer C tegenkomt. Meneer C is danser in het plaatselijke opera-gezelschap
en komt elke keer kijken naar het marionettenspel dat op de markt wordt opgevoerd. Op een zeker moment spreekt de ik-figuur deze meneer C aan. Hij vertelt
hem dat het rijn verbazing heeft gewekt dat een danser zo geboeid blijkt te zijn
door het spel van deze marionetten, terwijl dit spel toch inferieur moet zijn aan rijn
eigen vak. Meneer C ontkent dit ten stelligste: hij heeft juist grote bewondering
voor de bewegingen van de marionetten. De manier waarop zij bewegen is zuiver
en gracieus. Natuurlijk begrijpt de ik-figuur dit niet meteen en meneer C legt uit
hoe de marionetten bewegen vanuit hun loodlijn, de centrale as. Wanneer deze as
wordt verschoven door de poppenspeler, dan volgen de ledematen van de marionet
automatisch. De marionet gehoorzaamt in zijn bewegingen aan de wet van de verschuivende zwaartepunten. De bewegingen van de marionet zijn daarom zo zuiver
omdat ze geen zelfbewustrijn hebben dat een tegenwerkende kracht uitoefent, geen
'ziel' die de zuivere beweging in de weg zit Dit in tegenstelling tot dansers, rijn
collega's bij de opera bijvoorbeeld. Meneer C legt uit, dat wanneer de ziel/het zelfbewustzijn de dynamiek van de zich verschuivende zwaartepunten niet volgt, maar
die als het ware blokkeert, de beweging van haar zuivere gratie wordt beroofd.
Neem nu mijn collega bij de opera, de jonge F, vervolgt meneer C. Wanneer F, in
de rol van Paris, de appel overhandigt aan de godin Venus, rit rijn ziel - het is afschuwelijk om te zien - in zijn elleboog!
Cunninghams dansers zijn geen marionetten, maar het effect van hun bewegingen,
zoals dat door meneer C in het verhaal van Von Kleist wordt verwoord, is vergelijkbaar. Het is een effect dat ontstaat wanneer de bedoelingen van het toneel rijn
verdwenen en de lichamen zich overgeven aan de logica van de bewegingen zelf.
Cunningham werkt niet van 'binnen' naar 'buiten', geeft in zijn dansen geen
Vertaling' van wat zich in' hemzelf afspeelt. Zijn werk staat niet in het licht van
de onthulling of openbaring van 'wie' hij is'. En dat is werkelijk onthullend:
Want hier wordt zichtbaar dat de expressie niet gelegen is in de inhoud, in het
innerlijk of in de intentie van een dansbeweging. De methode van het toeval verschaft Cunningham de mogelijkheid de dans als het ware 'leeg' te maken, te bevrijden van een intentionele inhoud. Zo kan hij zijn dansbewegingen als het ware
een 'eigen leven' laten leiden, hij maakt ze tot 'dingen' waartoe hij zich kan verhouden.

Dat wat 'expressie' heet is niet zozeer het 'uitdrukken', het naar buiten brengen
van een gevoel, een gedachte, een idee; 'expressie' is iets dat ontstaat op het moment dat verbanden worden gelegd, een verbintenis wordt aangegaan. Letterlijk:
op het moment dat het lichaam - van de danser - of de blik - van de kijker - zich
daadwerkelijk verbindt met de beweging. Dat is het moment waarop het mogelijk
wordt om bewogen te worden, of, zoals Cunningham het zelf noemt, om gepassioneerd te zijn.
Inmiddels is Cunningham oud geworden. Maar hij danst nog geregeld mee in zijn
voorstellingen. Hij laat zich zien als oude man. Zijn dansgeschiedenis draagt hij
mee in zijn voeten, die helemaal verstijfd zijn geraakt, een soort van klompvoeten.
Hij houdt van dit contrast, rijn eigen lichaam en dat van de dansers.
Als hij danst, is het of hij de bewegingen aanduidt, meer dan dat hij ze volledig
maakt. Het lijkt een soort van stenografie, afgekorte gebaren die de volledige bewegingen tevoorschijn toveren. Maar misschien is het andersom, nemen de bewegingen bezit van rijn lichaam waarvan de gewrichten niet meer zo soepel zijn.
Marionet en marionettenspeler tegelijkertijd.
Citaten en referenties zijn afkomstig uit:
The dancer and the dance , Merce Cunningham in conversation with Jaqueline
Lesschaeve. (Marion Boyars, New York - London 1985),
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