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REPoRTAGE

 Azië gaat echter gebukt onder een niet te 
overzien communicatieprobleem. Alleen al 
in Indonesië bestaan zowat driehonderd ver-
schillende gemeenschappen, die vijfhonderd 
verschillende talen spreken. Media zoals het 
internet brengen hier geen soelaas, omwille 
van de enorm diverse karakters en schrijfstij-
len. Een Japanner kan bijvoorbeeld net zo min 
als u en ik Thai of Cambodjaans typen. Toch 
voorspellen specialisten in Tokio dat de ‘gele 
golf ’ net zoals bij de beeldende kunsten aan 
de deur van de podiumkunsten zal kloppen. 
Christopher Bannerman, hoofd van ResCen, 
een onderzoekscentrum van de Middlesex 
University dat het creatieve proces van arties-
ten begeleidt, onderstreept de up and coming-
positie van Azië in de globale podiumkun-

stenmarkt: ‘Het contact met Azië wordt steeds 
relevanter, aangezien de hegemonie van het 
westen in de wereld langzaam verdwijnt. Het 
westen realiseert zich echter te traag dat glo-
balisering eigenlijk “veroosterlijking” heet.’
Maar hoe oost en west verbinden? De ses-
sie ‘Networking in the Age of Mobility’, het 
slotmoment van tpam, onderzoekt het func-
tioneren van bestaande netwerken voor de 
podiumkunsten. Als collectief brainstormen 
wij, de deelnemers aan dit symposium, over 

wat er gedaan moet worden. Al snel blijkt 
dat er nog heel veel werk aan de winkel is. 
Amna Kusumo: ‘Wij Aziaten weten niets van 
andere landen en culturen in ons werelddeel. 
Dus basically is de eerste stap voor een sterk 
podiumkunstennetwerk in Azië elkaar een 
beetje leren kennen.’ Hoewel Kusumo het 
zwaarmoedig formuleert, voel ik deze situatie 
persoonlijk als positief en opwindend aan. Dit 
biedt frisheid, is zwanger van mogelijkheden. 
Terwijl wij ons in Europa zorgen maken over 
het overinstitutionaliseren van de kunsten, 
lijkt Azië voor een nieuw hoofdstuk te staan.
 Deze vibe leeft zowat onder alle participan-
ten aan tpam. Niet alleen brengen de sessies 
bij de Aziatische deelnemers een grote(re) 
nieuwsgierigheid voor elkaar teweeg, ook 

hangt het unieke gevoel in de lucht dat we 
voor een beloftevolle toekomst staan. ‘De in-
grediënten om bestaande netwerken in Azië te 
verbeteren en nieuwe initiatieven op te starten 
zijn voorhanden’, legt Mary Ann DeVlieg uit, 
hoofd van ietm. Zij geeft concrete voorbeelden 
van ondersteunende organisaties zoals de 
Japan Foundation in Europa of de Korea Arts 
Management Service in Seoel.
 Terug in Brussel blijft in mij nog weken-
lang een tintelend gevoel hangen. Eén vraag 

achtervolgt me tot vandaag. Zouden in Tokio 
enkele gedreven professionelen elkaar in de 
wandelgangen gevonden hebben om het hard-
op dromen van tpam om te zetten in realiteit? 
Zijn ondertussen de zaadjes geplant van wat 
een lange verstandhouding kan worden tussen 
bestaande netwerken in Azië en de wereld? Al 
deze professionelen kwamen in het verre Tokio 
samen om elkaar beter te leren kennen, om 
te netwerken en te reflecteren. Hopelijk zijn 
intussen de juiste personen opgestaan die deze 
bijeenkomst als aanleiding hebben gegrepen 
om een continu proces van kennisuitwisseling 
en wederzijds leren op te starten, gesterkt door 
de eenvoudige wetenschap dat daar buiten erg 
veel anderen rondlopen die zich min of meer in 
dezelfde situatie als zij bevinden.  

1 ietm is een internationale ledenorganisatie die de kwa-
liteit en de ontwikkeling van de podiumkunsten op een 
internationaal niveau ondersteunt door professionele 
netwerken, communicatie en uitwisseling van informa-
tie te faciliteren. Meer informatie op www.ietm.org.

2 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/foreign/gaiyo2/
koutu1.htm

3 Toshiki Okada en Chelfitsch waren in België te gast op 
het Kunstenfestivaldesarts 2007 met Five Days in March 
(Kaaitheaterstudio’s). Tijdens de editie van 2008 speelde 
het gezelschap Free Time in de Beursschouwburg.

4 Daisuke Muto, danscriticus en onderzoeker aan de 
Gamma Prefectural Women’s University (Chiba) vertelt 
me het volgende: ‘Aan het eind van de negentiende eeuw 
startte Japan met een soort van moderniseringsproces. 
Op dat moment wilden de Japanners loskomen van 
Azië om toe te treden tot Europa, tot het westen. Tot 
vandaag schuilt Japan onder de politieke paraplu van 
de Verenigde Naties. Japan en de Japanners verkregen 
daardoor een erg ambivalente positie in de wereld. In 
het westen worden we gezien als Aziaten en zullen we 
ons ook zo gedragen, terwijl we door de rest van Azië 
beschouwd worden als “westerlingen”. Deze conceptie 
lijkt ouderwets en dateert van de negentiende eeuw, 
maar geldt nog steeds. Doorheen de jaren is daaraan 
niks veranderd.’ (Opgetekend tijdens een gesprek op  
4 maart 2008 in Tokio.) 

 In deze optiek wil ik ook de bedenking hieromtrent op-
nemen van Kentaro Matsui, theatercriticus en artistiek 
directeur van het Setagaya Public Theatre, een van de 
grootste non-profit podia in Tokio. ‘Japanse subcultu-
ren worden gevoed door een gevoel van vervreemding, 
door de indruk over geen of over een ambivalente iden-
titeit te beschikken – een gevoel dat tot vandaag sterk 
leeft bij Japanners. Wij zijn verward. Meer dan honderd 
jaar geleden wilde Japan een gemoderniseerd land 
worden, naar het voorbeeld van het westen. Dat zijn 
we nu. Met dramatische gevolgen. Aan de oppervlakte 
beschouwd zijn de sociale structuren grondig veranderd. 
Er bestaat echter een grote kloof tussen het dagelijkse 
leven in de samenleving en onze psyche, die nog steeds 
verbonden is met het tijdperk van voor WO II.’ (Opgete-
kend tijdens een gesprek op 6 maart 2008 in Tokio.)

5 Cijfer uit 1996. Bron: Time Out Tokyo Guide, Penguin, 
Londen, 1999.
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