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Das Triadische Ballett 
Denn noch immer isl der Künstler 
der Schöpfer schöner Dinge 
und noch immer scheint es, 
daß alle Kunst zwecklos scheint. 

Oskar Schlemmer, 1922. 

Een criticus schreef in 1923 dat hij 
zo ontdaan was door de kleurrijke 
fantastiek van de kostuums in het 
Triadische Ballett (T.B.), dat elke 
vraag naar het wat, elke vraag naar 
de betekenis hem overbodig toe-
scheen. Al ben ik het volkomen met 
de man eens, toch wil ik hier in het 
kort pogen door te dringen tot het 
waarom en hoe van zoveel schoon-
heid. Vooraleer ons in historische 
tijden te vermeien, is het gepast hul-
de te brengen aan de mensen die 
deze voorstelling realiseerden. 

Nadat Margarethe Hasting reeds in 
1970 een reconstructie maakte voor 
de Duitse televisie, vatte Gerhard 
Bohner het plan op een nieuwe to-
neelwaardige versie te maken t.g.v. de 

Berliner Festwoche van 1977. Bohner, 
die reeds lang zijn sporen als koreo-
graaf had verdiend, had al in 1973 
enkele dansen van Schlemmer gere-
construeerd. Samen met vier profes-
sionele dansers, twee meer dan oor-
spronkelijk om pauzes te vermijden, 
waagde hij zich nu aan Schlemmers 
levenswerk. 

Het belangrijkste element van het 
T.B. zijn de kostuums. Er zijn nog 
enkele originele bewaard in het mu-
seum van Stuttgart, en die konden 
eenvoudig worden nagemaakt. De 
ontbrekende werden zo getrouw mo-
gelijk gemaakt aan de hand van schet-
sen en foto's. Moeilijker dan de kos-
tuums, was de reconstructie van de 
koreografie, waarbij Bohner enkel 
kon terugvallen op wat schetsen en 
beschrijvingen. Daar komt nog bij dat 
Schlemmer zeer dikwijls de koreogra-
fie herwerkte of aanpaste aan de om-
standigheden. Een zuivere recon-
structie was dus onmogelijk, maar met 

de kostuums als leidraad en met lang-
durig experimenteren en het in acht 
nemen van de kleinste historische 
aanwijzingen, is Bohner m.i. tot een 
volkomen aanvaardbare versie geko-
men. Men zou alleen kunnen opwer-
pen dat Schlemmer zelf nooit tot zulk 
een steekhoudend geheel was geko-
men. Voor het decor heeft Bohner 
geopteerd voor een egaal toneeldoek, 
waarschijnlijk ook de minst aanvecht-
bare idee. 

De muziekkeuze stelde Bohner 
eveneens voor grote problemen. Oor-
spronkelijk was er muziek van Bossi 
voor enkele dansen, voor de echte 
première koos Schlemmer voor een 
mengeling van bestaande klassieke 
en eigentijdse stukken, later compo-
neerde Hindemith muziek voor me-
chanisch orgel, waarvan de ponsband 
als enige bron is verloren gegaan, en 
ten slotte was er nog de versie van 
Alois Pachernegg uit 1932. Bohner 
maakte de verstandige keuze nieuwe 
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