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ambtelijk en sterk politiek gekleurd. Het 
bolwerk van de officiële cultuur is een grootse 
schouwburg op het Taksimplein. Bij het zien 
van dit modernistisch gedrocht gaat meteen 
een lichtje bij je op: als Garajistanbul iets heeft 
van onze vroege kunstencentra, dan is dit 
is de Turkse versie van de Antwerpse Stads-
schouwburg anno 1980, voor Perceval er de 
boel overnam. De overheid holt met haar be-

leid de feiten achterna, want niet alleen 0032 
geeft intussen impulsen in Istanbul. Ook een 
instituut als de Rotterdamse Schouwburg of 
een curator als Maria Schwaegermann heb-
ben in de mot dat hier iets leeft. Ook zij willen 
investeren in Istanbul en een uitwisseling met 
‘Europa’ op gang brengen. Verschiet dus niet 
als 0090 binnenkort een Rotterdamse pendant 
heeft en ook in Brussel zijn tentakels uitslaat.

Improvisatie 
Ondertussen heeft 0032 zijn eerste wapenfeit 
achter de rug. De organisatoren vroegen Meg 
Stuart in Istanbul een workshop te geven aan 
choreografen. In de marge volgde een debat 
over de plaats van het ‘object’ in een stuk. Ten 
slotte presenteerde Stuart op twee avonden een 
selectie uit vroeger werk en een improvisatie, 
met danseres Vania Rovisco, muzikanten Hahn 
Rowe en Niko Hafkenscheid en beeldend kun-
stenaar Vaast Colson. Het effect van dit bezoek 
was verbazend. En wel wederzijds. Als het 
Mesut Arslans droom is ‘dat artiesten uit België 
leren hoe men naar de dingen kijkt hier en om-
gekeerd’ om zo ‘andere lichamen te ontdekken’, 
dan is die droom hier even uitgekomen. 
 Voor de choreografen en de dansgemeen-
schap ter plaatse was het debat een uitgelezen 
kans om lucht te geven aan de vele vragen 
(en ook frustraties) waar zij mee kampen. Zij 
hebben immers amper de gelegenheid om ge-
structureerd na te denken over wat ze aan het 
doen zijn in een grotere context, ook al omdat 
er in Istanbul nauwelijks danskritiek bestaat. 
De workshop bood dan weer een blik in Stu-
arts artistieke keuken. Het belang daarvan is 
moeilijk te overschatten. In Istanbul krijgen 
choreografen zelden de kans om aan den lijve 
te ervaren hoe andere kunstenaars praktisch 
omgaan met de vraag hoe je dingen voorge-
steld krijgt. Vooral dan als die ‘dingen’ zich 
niet laten inpassen in de klassieke theatervor-
men. De geslaagde improvisaties boden ten 
slotte de proef op de som van wat de workshop 
al aangaf. 
 Een en ander liet Meg Stuart echter even-
min koud: ‘Ik zal de Turkse gemeenschap in 
Europa nooit meer op dezelfde manier zien nu 
ik hier ben geweest. Plots versta ik veel gebrui-
ken beter.’ Belangrijker nog: Stuart heeft de 
smaak van deze metropool te pakken. ‘Ik wil 
hier nog werken. Dit doet mij denken aan Lis-
sabon in de jaren tachtig.’ Dat wil wat zeggen: 
Lissabon is een van haar favoriete werkplekken. 
Als er nu druk plannen gesmeed worden om in 
2010, wanneer Istanbul culturele hoofdstad van 
Europa is, een internationaal festival op te zet-
ten in Garagistanbul, dan moet je niet vreemd 
opkijken als Stuart daar een nieuw werk cre-
ëert. Met inwoners van Istanbul zelfs.
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