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REPoRTAGE  door ive ste venhe ydens 

Tokio telt, de omliggende omgeving incluis, 
meer dan 35,5 miljoen inwoners: het is de 
grootste metropool ter wereld. Van de lucht-
haven Narita – Japans voor ‘voordeur tot 
de wereld’ – reis je met de snelste trein in 
anderhalf uur naar het centrum. Maar welk 
centrum eigenlijk? Tokio vormt de som van 
23 centrale wijken, 26 grote en 5 kleine steden 
en 8 dorpen. Een monsterlijk groot gebied, een 
stad waarvan niemand nog precies weet waar 
ze begint of eindigt. Op mijn non-stop bustrip 
van de luchthaven naar het stadsdeel Meguro-
ku flitsen indrukwekkende architecturale 
experimenten voorbij, afgewisseld door indus-
trie, pretparken en golfterreinen. Naarmate ik 
mijn verblijfplaats nader, worden de gebouwen 
steeds hoger. Voor een gebied dat zeer gevoelig 
is voor aardbevingen, hebben ze hier best lef. 
De reden voor mijn trip is bij te leren. Als orga-
nisator, curator en journalist met Brussel als 
thuisbasis ben ik erop uit te weten te komen 
hoe de spreekwoordelijke vork in de steel zit 
bij de podiumkunsten in Japan en Azië. In de 
voorthobbelende bus vraag ik me opnieuw af 
in welke mate ik onwetend ben over de Japanse 
cultuur en de positie daarin van de heden-

daagse podiumkunsten. Als zeer regelmatige 
tot behoorlijk fanatieke theaterbezoeker ken ik 
louter die Japanse gezelschappen en artiesten 
die regelmatig de Belgische en internationale 

podia aandoen, zoals Chelfitsch, Dairakuda-
kan, Saburo Teshigawara en Dumb Type. Uit 
het verleden ken ik enkele grote namen uit de 
Noh- en Butoh-tradities. Ik vraag me ook af hoe 

De vibe van een nieuw begin
Tokyo Performing Arts Market
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Dit voorjaar vond in Japan de Tokyo Performing Arts Market plaats, het grootse  

evenement in Azië voor podiumkunsten. Terwijl Europa zich zorgen maakt over 

het overinstitutionaliseren van de kunsten, lijkt Azië voor een nieuw begin te staan.  

Ive Stevenheydens vraagt zich af of we na verwesterlijking en globalisering binnen-

kort over ‘veroosterlijking’ zullen spreken?


