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anlaTımCı dans, dans TiyaTRosu
kavRamlaRının kısa TaRihi:
pina BausCh ÖRneği

leman Yılmaz

“Teatral dans: gördüğümüz şeyin tam olarak ne
olduğunu tanımlayamazsak onun ne olduğunu nasıl
anlarız?” (Copeland 1985: 174).

Dans-tiyatro kavramı, 70’li yılların ortalarında yeniden ortaya çıkmaya ve tartışılmaya başladığında,
özellikle eleştirmenlerin ve akademisyenlerin gözünde bu yeni biçimler ne Martha Graham ve
çağdaşlarının ‘modern dans’ çizgileriyle ne de Merce Cunningham’ın çalışmaları ile ortaya çıkan
‘postmodern dansçı’ların ortaya koyduğu tarzla örtüşüyordu. Hatta dans-tiyatro biçimi ilk ortaya
çıktığı ülkeden, Almanya’dan aldığı güç ile yaşıyordu. Alman eleştirmenler ve koreograflar, çok
da eskilere gitmeden, özellikle 20’li yıllardan itibaren Kurt Jooss’un politik olarak ortaya koyduğu
çalışmaları da tanımlamak için ‘anlatımcı dans’ (ekspresyonist) kavramını kullanıyordu. Bu kavram
70’li yıllarda yeniden gündeme gelen teatral dans veya dans tiyatrosu biçiminin de öncüsü olarak
kabul edilmektedir.
Ancak dans ve tiyatro gibi iki alanı da içine alan dans-tiyatro kavramının genellikle bulanık
ve özellikle de her iki alana da girmeyen çalışmaları tanımlama da kullanılmaya başlandığına da
tanık oluyoruz. Her iki kelime arasında kullanılan çizgi acaba ‘tiyatroya kaymak’ ya da her iki türün
de bir arada kullanılması mı yoksa dansa tiyatrodan gelen bir katkı mıdır? Ya da tümüyle yeni bir
biçimin ortaya çıkışı mıdır? Bu soruların cevabı oldukça karmaşık ve bulanıktır aslında. Bugün
örneğin bir dansçı sahne üzerinde bir metin ya da ses kullandığında bu çalışma hemen ‘danstiyatro’ olarak tanımlanabilmektedir. Aynı karmaşıklık koreografiye dayalı bir tiyatro çalışmasının
ne derece teatral olup olmadığından bahsederken de yaşanmaktadır.
Bir ilk çalışma niteliği taşıyan, farklı örnekler ve tartışmalarla devam etmesi planlanan
bu dizide, tüm bu kavramları açığa kavuşturamasak da dans-tiyatro birlikteliğinin geçmişine bir
göz attıktan sonra günümüzde çok sayıda eleştirmenin ve dans alanında çalışmalarını sürdüren
akademisyenin ‘dans tiyatrosu’ adı verildiğinde ortak olarak buluştuğu en güçlü örneğin, Pina
Bausch’un çalışmalarına da kısaca değineceğiz.
Rudolf von Laban’ın1 dansa farklı yaklaşımları
Artık dans etmeyeceğini anlayan Laban bu tarihten sonraki çalışmalarını daha çok teorik alana ve
hareket sistemleri üzerine araştırmaya adadı. Laban özellikle dansla birebir uğraştığı dönemlerde,
kendisi için ‘çağdaş’ olan tüm dans biçimlerinden de uzak kalmayı tercih etmişti. Bu aslında bir
ret edişti. Bu ret edişin nedeni neydi peki? Laban yeni dans biçimlerini nasıl algılıyordu ya da onun
için bu yeni dans biçimlerinin modern yaşama yönelik önerileri, soruları ve cevapları nelerdi? Laban
danslar arasındaki farklılıkları bu dansların yapıldığı ya da sahnelendiği mekana göre ayrıştırıyordu.
Bu aynı zamanda yeni biçimlerin ‘tarz’ dışında kurumsal ve yapısal biçimleri açısından da bir
sınıflandırma olarak görülebilir. Laban dört farklı dans tarzı önerir: geleneksel tiyatrolarda2 yapılan
danslar (dramatik bir karakterin egemen olduğu bale-tiyatro ve opera balesi), bağımsız tiyatroların
sahneledikleri çalışmalarda müziğin arka planda destek olarak kullanıldığı ‘şov’lar, kabare ya da
müzikhol dansları, kırsal kesimlerde yaşayanların yaptıkları danslar3 ve ‘çember’ şeklinde yapılan
danslar.
Bale-tiyatro4:
Laban’ın bu çerçevede gerçekleştirdiği çalışma daha çok operanın ve danslı tiyatronun ya da
içinde dansın yer aldığı tiyatronun isteklerine cevap verme niteliğindeydi. Ya kendi topluluğuyla
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kimi operalarda danslar sahneliyorlardı ya da büyük çaplı bale gösterileri sahneye koyuyorlardı.
Bu çalışmalarında repertuarda yer alan dansları yeni içeriklerle sahneye koymaktan zevk alıyor
ya da tümüyle baleden oluşan yepyeni bir gösteri yaratıyordu. Laban zaman içinde, opera ve
tiyatrodan bağımsız olarak bir bale-dans’ın gelişmesi gerektiğine inanmıştı. Diğer taraftan da
tarih konusundaki güçlü bilgisi onun folklorik danslara (halk dansları) çalışmalarında önem ve
yer vermesine de neden oldu. Böylelikle sahneye koyduğu bale gösterilerinde bu tarzdan da
yararlanmaktan kaçınmadı. Laban bu konuda şunları yazar: “Geleneksel Alman bale-tiyatrosu
dansın çağdaş tanımına yaklaşmıştır” (Ullmann 1975: 165). Ancak bu çalışmalar onun için ‘bir
çağdaş ölçüt’, temel çalışmalarının yanında ikincil bir çalışma alanı olarak kalır. Hatta bu konuda
dansın galip çıkacağına dair de şüpheleri vardır: “Geleceğin danslı tiyatrosu bugünün var olan
tiyatrosundan gelişmeyecektir” (Ullmann 1975: 172). Aslında burada söylemek istediği ise geleceğin
tiyatrosunun oluşmasında hareketin egemenliğiydi.
Tiyatro çerçevesinde, Laban bağımsız tiyatroların çalışmalarını özellikle de müzikhol,
kabare ya da konser salonlarında yer alan resitalleri de analiz eder. 1957’de bu resitalleri “insanın
kişisel deneyimlerine döndüğü ve artık ortak bir hikâyeyi anlatmaya çalışmadığı” bir dans olarak
tanımlar. Artık dans kaybedilmiş bir şenlik kültürünün yeniden oluşturulması değil daha çok kişisel
olan deneyimin özgünlüğüdür. Bu dansların büyük bir bölümü ‘yanlış ve eskimiş’ jestlerden başka
bir şey değildir.
Anlatımcı Danslar
Laban anlatımcı dans (Ausdruckstanz) adını verdiği tarz üzerine de çalışır. Bu adlandırma altında
aslında çok farklı tarzlardaki dansları bir araya getirmek ister. ‘Anlatımcı dans’ kimi zaman ‘grotesk
dans’ anlamında da kullanılır. Laban, grotesk dansın ya da diğer bir tanımıyla anlatımcı dansın
özellikle Asya ve Afrika sanatlarından etkilendiğini söyler. Laban’a göre, bu dans, tarihsel danslar
çerçevesinde özellikle etnolojik ve egzotik çeşitlilik olarak yıllardır bilinmektedir. Hatta kimi salon
danslarında bile ortaya çıkar. Laban’ın burada altını çizdiği tarz batılı olmayan gelenekten esinlenmiş
bir danstır. Ama yeni bir biçim de değildir. Halk danslarının, onlara şenliklere dayalı derinliği veren
sosyal içeriklerinden koparılarak az çok yeni ve batılı bir biçimde yorumudur. Bu yıllarda çok sayıda
dansçı halk danslarından yola çıkarak eklektik bir ilham aramaya başlar.
Yine Laban’a göre anlatımcı dans ‘giderek daha da fazla kişisel deneyime dönen’ bir dansı
tanımlar ve kolektif bir reformdan çok uzaktır. Hareket burada Ben’in içsel anlatımıdır ve gösteri
kalitesini hareketin bu özel anlatımı güçlendirecektir. Bu noktada ‘anlatımcı’ danstan ayrılan modern
dans, modern yaşamın içinde yer almalıdır. Dansçının bedeni hareketin geleneğinden ve tarihinden
kendini soyutlamamalıdır. 30’lu yılların başında Laban tarafından bu şekilde açıklanan ‘anlatımcı
dans’ ‘Ben’in doğalcı anlatımına geri dönen bir modern dansın karikatürü ya da yanılsaması olarak
görülür.
Laban’ın öğrencisi ve çalışma arkadaşı Kurt Jooss, ‘anlatımcı’ adıyla tanımlanan bu dans
konusunda benzer eleştirileri yapar. Jooss’a göre anlatımcı dans mesleki, teknik ve bilgiye dayalı
önemli eksiklikleri barındırmaktadır. Bu eksiklikler de modern dans için önemli önyargılara neden
olur.
Laban gibi Jooss da 20’li yılların sonunda ekspresyonizmle birleşen ‘anlatımcı’ danstan
kopar. Jooss, “Almanya’daki yeni dans sistematik bir çalışma yönteminden yoksundur: anlatımcı
dansın büyük yeteneklere ihtiyacı yok: seyirciyi ikna etmek için yoğunlaşmak yeterli” (Launay 1996:
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83) diye yazar. Böylece yeni dans bir kopuş değil hareket geleneğine yeni bir bakıştır. Geçmişten
gelen bir mirasın akademik kılıfından çıkartılarak yaşatılmasıdır. Modern dansçılar böylelikle vals’ı
ya da bir menuet’yi5 dans edebilmelidir.
Dramatik dans, Dans-tiyatro ve Mary Wigman
Mary Wigman, Le Langage de la danse adlı kitapta “her zaman şimdinin fanatiği, anın aşığı oldum”
der (Robinson 1990: 13). ‘Modern’ olarak tanımlanan bir dansçının şimdiki ana olan aşkı bu şekilde
belirtilir. Şimdiki zaman aynı zamanda sonu olmayan bir buluşma ve tanıma arzusunun bekleyişidir
de. Büyük bir inancın ve sonsuz bir aşkın nesnesidir. Wigman için modern dans bilinmeyen
maceralara açılmaktır. Kendine odaklanmayı, kendi içinde erimeyi arar. Böylelikle de dansının
temeline inmeye çalışır. Bir izleyici gibi kendi hareketlerini izlemeye, anlamaya çalışır. Bu nedenle de
dansını ‘anlatımcı dans’ olarak tanımlar. Wigman (bkz. figür 1), sanatsal hareketleri, belli bir zamana
ve olguya hapseden etiketlemelere karşı çıkmıştır: “Sanatı farklı bölümlere, parçalara ayıramazsınız.
Bu dışavurumculuktur, bu modernizmdir, bu fütürizmdir, bu post-ekspresyonizmdir.
‘Anlatım dansı’ özel bir dans tarzı değildir. Bu nedenle
de Wigman, tek bir kategoriye ait çizgileri bir dans tarzının
sorunsalı olarak tanımlamaya karşı çıkar. Anlatımcı dansı,
ekspresyonist estetiğin hassaslığına bağlı olarak sanatsal
pratiğin temellerini keşfetmek için çalışılan bir deneyim alanı
olarak görmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında da Mary
Wigman’ın ‘ekspresyonizm’ kelimesine daha kapsamlı bir
anlam vermiş olduğunu da görüyoruz. 1886 doğan Wigman,
özellikle 1890 doğumlu sanatçıların duyarlılığını, toplumsal
karşı çıkışlarını Laban’a göre çok daha fazla paylaşmaktadır.
Onların yeni bir dünya beklentilerine sahip çıkar. ‘Anlatımcı
dans’ adlandırması kimi zaman ‘sanatsal dans’, ya da ‘yeni
sanatsal dans’ terimleri yerine de kullanılır. Yerine kullanılan
bir diğer terim ise ‘soyut dans’tır.
Figür 1. “Mary Wigman”, Hexentanz, 1914
Anlatımcı dansa karşıt olarak Mary Wigman, insani olmayan ve endüstriyel, dansçının
organik öznelliğine bağlı olmayan ‘kukla’ dansını örnek olarak alır. Bu tanımlama içine sadece
klasik baleyi değil, aynı zamanda kabare danslarını, revüleri de koyar. Tüm bu danslar, zamanı
bellekte kalıcı kılmak, sorgulamak ve kalıcı bir etki bırakmak yerine zaman geçirmeye yarayan
eğlencelerdir. Bu danslar bir tiyatro sahnesinde ya da konser salonunda sahnelendiğinde ise
Wigman bunların kendi içinde bir düzenleri olduğunu söyler. Bu düzen yaratıcılıkta ortaya çıkan bir
düzendir ve dansta yaratıcılığın farklı düzeylerde gerçekleşmesinin sonucudur.
Wigman’a göre kimi danslar eğlenceyi hedefler, bir akşam yemeğinin arkasındaki tablo
gibidir, kimi danslar ise kendini bedensel ifadeye adar ve sanatsal deneyimi araştırır. ‘Balenin
zarafeti ve kabarenin erotizmi’ dansı basit bir gösteriye indirger: espri ile dolu, eğlencelidirler,
zamanınızı bir tiyatro salonunda mı yoksa bir café de mi geçirdiğinizin ayrımına varamazsınız.
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Savaştan sonra, Weimar Cumhuriyeti döneminde Mary Wigman gerçekleştirdiği “Les
Sept Danses de la vie” (Yaşamın Yedi Dansı-1921) ve “Scènes d’un Tanzdrama” (Bir Dramatik
Danstan Sahneler–1924) koreografileriyle dansta ekspresyonizmin önemli temsilcileri arasına girdi.
Laban’ın ve Kurt Jooss’un en gözde öğrencilerinden olan Mary Wigman Tanzdrama (Dramatik
Dans) ile ortaya koyduğu ‘özgür’ veya ‘soyut’ dansla ‘anlatımcı dans’ı temsil etti. Goethe’nin
Faust’unun ve Nietzsche’nin Zarathoustra’sının en ateşli okuyucusu olan Wigman şöyle demiştir:
“Dünyaya dans eden bir yıldız getirebilmek için kendi içindeki kaosun mutlaka yaşanması gerekir”
(Launay 1996: 172). Ancak böyle bir formül baştan çıkarıcı olabilir.
Mary Wigman’ın en önemli eserleri içinde yer alan bu iki çalışma, dramaturginin kurallarına
boyun eğen, kimi zaman koreografiye dayalı gelişimi açısından diyalektik ve kimi zaman da
sembolik dizgelerdir. Örneğin “Les Sept Danses de la vie” de her bölüm bir rengi sembolize eder
ve bu bölümleri Wigman şu şeklide adlandırmıştır:
Doyumsuz istek, gümüşi;
I.
II.
Aşk, yeşil;
III.
Zevk, kırmızı;
IV.
Acı, mor;
V.
Şeytan, kahverengi;
VI.
Ölüm, siyah bir tül altında beyaz;
VII.
Yaşam, altın rengi.
Dans ve Tiyatro Birlikteliği: Dans Tiyatrosu ve Pina Bausch
Bugün yaklaşık otuz yıllık bir geçmişe sahip olan Alman kökenli ‘Tanztheater’ın ilk adımları ya
tümüyle unutulmuş ya da çok azı bugüne kadar ulaşabilmiştir. Bu alanda çalışmalarını sürdüren
beş koreografın eserleri (Pina Bausch, Reinhild Hoffman, Susanne Linke, Gerhard Bohner ve
Johann Kresnik) günümüze kadar ulaşmıştır. Dans tiyatrosunun ilk dönemi için daha çok öykülere,
tasvirlere ve mitlere dayalı çalışmalardan söz edilebilir. Ancak Pina Bausch’un ve Tanztheater
Wuppertal’in çok güçlü bir repertuara sahip olması ve sanatsal alandaki başarıları son yıllarda bu
alanın Pina Bausch ile anılmasına yol açtı.
Pina Bausch’un çalışmaları
Pina Bausch’un çalışmaları birçok kez “dans mı? tiyatro mu?” tartışmalarına yol açtı. Bu tartışmalara
verilen en önemli cevap ise Bausch’un dansın kültürünün içinden geldiğidir. Bununla birlikte Bausch
koreografilerinde izleyicisine dansa ait kodlarla değil, jestlere ait kodlarla ulaşmaya çalışır. Bugüne
kadar kullanılagelen sahne tarzlarında büyük bir değişiklik ya da bu tarzların abartılı kullanımı
da söz konusu değildir. Aslında bu tarzları korumaya yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Stück
tanımı Bausch’un çalışmasını tanımlamada daha ön açıcıdır. Aslında tam olarak ‘parça’ anlamına
da gelmeyen bu kelime Bausch’un çalışmaları ve yönteminin tanımı için kullanılmaktadır. Bununla
birlikte, bu çalışmalarda tanımı belli ve planlanmış bir biçimde Bausch’un yarattığı bir tarz yoktur.
Tam tersine daha önceden planlanmamış malzemeleri sahne üstünde kullanır. Her çalışması sıfır
noktasından bir başlangıçtır. Oyuncunun yapmaması gereken hareketlerden söz edilmez. Sonuçta
ortaya bir tarz çıkar ama bunun baştan planlanması, her adımının düşünülmüş olması söz konusu
değildir. Sahne üzerinde kullanılan durumların kendine ait bir ‘grameri’ bulunur. Burada önemli olan
bedensel anlamdaki bir tutarlılıktır. Bausch’un tarzı, bir uyağın tekrarına benzetilebilir. Parçaları,
montajı oluşturan tekrarlardır bunlar. Gösterimin bütününde bir öyküyü oluşturan bu tür uyaklara
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Bausch ‘kolaj’ adını vermektedir. Bausch’un tarzı, kültür içinde var olan elemanları patolojik jest
(bkz. figür 2) adı verilen bir etiketin altında bir araya getirmektir. Bausch’un yöntemi, sanatsal
kodlarla bir buluşmadan çok, antropolojik anlamdaki kültürel kodlarla bir araya gelmektir.

Figür 2. “Pina Bausch”, Bandonéon, 1980
Bausch, anlatımın yeni olanaklarıyla ilgili olarak yaptığı araştırmalarında, balenin klasik
formlarından ve o dönemin modern dans tarzından uzaklaşmaya başladı. Bu da izleyici kitlesinin
farklılaşmasına neden oldu. Bausch ve onun Stücke’leri (Raimund 1987: 15) kimi zaman uç noktalara
varan farklı tepkiler aldı. Pratikte tüm bu Stücke’ler, insanlık durumu üzerine çok temel olan soruları
gündeme getiriyor ve izleyicinin de bu sorgulamalarla yüz yüze gelmesine yol açıyordu: aşk ve
sıkıntı, nostalji ve hüzün, yalnızlık, yoksunluk ve terör, çocukluk ve yaşlılık, ölüm, insanın başka
insanlar tarafından sömürülmesi (ve özellikle de kadının erkek tarafından sömürüsü), anımsama
ve unutma, doğal çevrenin insan tarafından yok edilmesi. Pina Bausch bu temalar arasında iki
ya da daha fazla insanın birbiriyle birlikte yaşaması ya da aradaki uzaklığın aşılması konusunu da
irdelemeyi unutmaz.
Bausch 1970’te yaptığı “Vers Zéro” (Sıfıra Doğru) adlı koreografisinde modern dansın
geleneksel hareketlerinin yerini kesik, özel bir biçimi olmayan, deforme edilmiş hareketler alır.
Pina Bausch, koreografisini Arno Wüstenhöfer’in yaptığı “Visions pour danseurs” (Dansçılar ‹çin
Hayaller) adlı çalışmasında ise, ilk olarak teatral öğeleri kullandı ve daha sonra bu öğeler onun
çalışmalarının en belirleyici kodlar haline geldi.
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“Orphée”de ise ilk olarak çocukluk yıllarına ait gösterimleri ve görüntüleri kullandı. Bunlar
da “1980” ve “Viktor” gibi daha sonraki gösterimlerinin en önemli öğeleri haline geldi. Elektronik
müzik kullanmaktan kaçınan ama bateri parçalarından oluşan bir kolajı tercih eden Bausch, ciddi
içerikleri ve toplumsal düzenin tartışmalarını sahneye taşıyabilmek için ‘revü’ tarzından yararlandı.
Sahnedeki karakterleri sadece dans ettirmekle kalmadı, onlara şarkı da söyletti. Bu bir ilkti. Brecht’in
ve Kurt Weill’in müziklerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği bu gösterim onun için yeni bir deneydi.
Bu gösterimle birlikte yeni bir tür gösterim de ortaya çıkmıştı; bu tıpkı bir düşte görülen görüntülerden
ve kolajlardan oluşan bir revüydü. Gerilim ve sakinlik, zayıf ve güçlü, aydınlık ve karanlık, büyük
ve küçük, hüzün ve mutluluk arasında oluşan çok sayıda tarihsel öykünün anlatımıydı. Koreografın
bir diğer eseri “Viens, danse avec moi”, adından da anlaşılacağı üzere dans hareketlerine bir geri
dönüştü. Ancak Bausch bu koreografisinde ilk kez konuşma kullandı. Bu gösterimde yazılı metin
diğerlerinde olduğu gibi şarkı olarak söylenmiyor konuşuluyordu. Böylelikle çalışmalarında dilin ve
konuşmanın büyük bir yeri oldu.
Hareket: Pina Bausch’un çalışmalarında hareket, bir taraftan modern dansın katı kuralları ile
düzenlenirken, diğer taraftan tamamen yapısı bozuluyor, deformasyona uğruyordu (bkz. figür
3). Bu deformasyon aynı zamanda dansçıların kendi kendilerini karikatürize ettikleri duygusunu
vererek izleyicinin gülmesine neden oluyordu. Hiç bir amacı olmadan kıvrılan vücutlar, sallanan
kol ve bacaklar, eklemsizmiş gibi hareket eden dansçılar, deformasyona uğramış insan vücutları
belki de bir toplumun kendi kendini yıktığının mizahi bir anlatımı olarak ortaya çıkmaktadır (Schmidt
1995: 83).

Figür 3. “Pina Bausch Tanztheater”, 1980
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Pina Bausch 1974-75 sezonunu iki bölümden oluşan bir repertuarla açmıştı: Mahler’in
müziği üzerine büyük bir bale ve “Ich bring’ dich um die Ecke” adını verdiği küçük bir revü.
Koreografın koreografik geçmişi açısından bu gösterim bir retrospektif olma özelliğini de
taşımaktaydı. Bausch, ilk olarak 1920’lerin ve 30’ların ‘hafif’ müziklerini kullandı. Bu gösterimde
dansçıları ilk kez şarkı söyledi ve koreografilerinden birinde sahne iki cinsin savaş alanı haline
dönüştü, balolarda rastlanan karakterler deforme oldu ve grotesk (abartılı) karakterler onların yerini
aldı. Bausch büyük bir beceriyle, o güne kadar korunmuş bir dünya olarak kabul edilen, her gün
özellikle de televizyon aracılığı ile yeniden üretilen cinsel ve sosyal ‘ortaklık’ klişelerini yıktı. Bu
tarihten itibaren de bu tema sanatçının koreografilerinde sürekli olarak yer aldı.
Kadın ve Erkek ilişkileri: Pina Bausch’un koreografilerinde ortaya çıkan en güçlü, izleyiciyi
en çok altüst eden öğe hiç kuşkusuz kadın ve erkek arasındaki karşılaşmadır. Bu nedenle bu
tema son derece önemli bir politik ya da sosyo-politik düşünce olarak da görülebilir. Bausch’un
koreografilerinin değişmez teması olan kadın-erkek ilişkileri aslında onun çalışmalarında çok daha
önceleri de nüvesini bulmaktadır. Nefret ve aşk, saldırganlık ve şefkat aynı madalyonun iki yüzü
olarak ortaya çıkar. Ama aynı zamanda nefret ve aşk, kendisinden kaçmaya çalışılan gerçeğin tek
bir yüzü olarak da belirebilir. Böylelikle Bausch, olayların derinine inmekten büyük bir zevk alır.
Bausch’un kadın-erkek ilişkileri üzerinde bu kadar hassaslıkla durması, sık sık onun feminizminden
konuşulmasına neden olmuştur. Anacak bu tanımlamanın sahne üzerinde ortaya konan çatışmaları
son derece basite indirgediği de söylenmektedir. Aslında tüm koreografilerinde görülen, bir kadın
ve bir erkek arasında ortaya çıkan sevginin ve sevgisizliğin şiiridir. Bu ise gerçekten de son derece
yoğun, kendi içinde çeşitlilik gösteren, inişleri ve çıkışları olan büyük bir şiirdir.
Müzik: Pina Bausch’un, koreografilerinde kullandığı müzik sahne üzerindeki diğer öğelerle uyum
içindedir. Kendi içlerinde uyumlu kolajlardır. Bu müzik parçaları kimi zaman birbirlerinden çok farklı
olsalar da hiçbir zaman basit bir müzik sıralaması ile izleyicinin karşısına çıkmaz. Koreografilerinde
kullandığı müzik parçalardan oluşmakla birlikte, müziğin doğal yapısı korunmuştur. Pina Bausch’un
üç koreografisinde kullandığı müzikler klasik olmakla birlikte, diğer koreografilerinin tümünde
‘hafif’ müzikler kullanmıştır. Burada hafif müzik ile kastedilen aslında popüler müziktir. Pina Bausch
eserlerinde müzik kolajları kullanırken müziğin gerçek mantığından değil de içinde yer aldığı
mantığın olası anlamlarından yola çıkar. Pina Bausch için bir müzikal dramaturji söz konusudur.
Böylelikle jest ve müzik arasındaki geleneksel ilişki zihinsel olarak da algılanabilir. Sahne üzerindeki
müziğin jestlerle daha anlamlı kılınması ise, bunların gündelik jestler olmayıp, imgesel olmasından
kaynaklanmaktadır. ‹zleyicinin de jest ve müziği bu şekilde algılaması olağandır çünkü bu algılama
aynı zamanda klasik dansın jestlere yüklediği anlamı ve imgeleri ortadan kaldırır. Böylelikle de
farklılık ortaya çıkar ve bugüne kadar dansın içinde yer alan kalıplar yıkılır.
Söz: Belli bir tarihten sonra koreografilerinde kaçınılmaz olarak kelimeler ve sözlere yer veren
Bausch, böylelikle koreografilerini aynı zamanda teatral iletişime de dönüştürmüştür. Bausch
gösterimlerinde sözü farklı tarzlarda kullanmıştır. Bunların ilk örnekleri reklamlarda, sloganlarda
kullanılagelen, daha çok bir konuya göndermeler yapan sözlerdi. Bu sözler dansçı-oyuncular
tarafından genellikle yüksek sesle, haykırarak söylenen sözlerdir. Bununla birlikte daha özel sözler
de gösterim sırasında kullanılmaktadır. Bu sözler izleyici karşısında yüksek sesle söylenenlerden
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farklı olarak, başkalarına söylenemeyen, son derece özel ve fısıldanan sözlerdir. Böylelikle dansçıoyuncular sahnenin kenarına yaklaşır ve çok gizli, özel bir şey söylercesine fısıltılar halinde bu
sözleri söylerler. Son olarak da topluluğun tüm dansçıları tarafından kullanılan, kimi zaman
herkese duyurulmak istenen, kimi zaman da bundan çekinilen ama büyük bir gürültü-patırtı içinde
söylenen sözler vardır. Pina Bausch’un sahne üzerinde sözleri kullanmada edindiği bu deneyim
onu, uluslararası düzeyde de araştırmalara itmekte ve gösterimin yer aldığı ülkelerde bu dilleri
koreografilerinin içine katmaktadır. Bunun sonucunda çağdaş tiyatro ile zaman zaman sözün
tümüyle yok olduğu dans sahneleri arasında gidip gelen yeni bir form ortaya çıkmaktadır. Bu iki uç
noktada gidip gelen koreografiler Bausch’un sanatsal gücünün en önemli öğeleridir. (bkz. figür 4)

Figür 4. “Pina Bausch”, Cam Temizleyicisi, 1997
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Bir ilk çalışma niteliği taşıyan bu yazıda öncelikle ortaya konmaya çalışılan danstiyatro birlikteliğinin kısa bir tarihçesidir. Günümüzde bu alanın önemli isimlerinden biri olan Pina
Bausch’un çalışmaları ile de bu yeni tarzın nasıl adlandırılacağı, tanımlanacağı ile ilgili bir ilk adım
olarak görülmelidir. Özellikle son yıllarda ülkemizde de bu alanda kimi topluluk/sanatçıların da
çalışmalarına, ‘dans tiyatrosu’ adı altında gösteriler yaptığına tanık olmaktayız. Bu çalışmaları
değerlendirirken öncelikle göz ardı edilmemesi gereken Mary Wigman olsun, Pina Bausch
Wuppertal Dans Tiyatrosu olsun, tüm dansçıların klasik bale ya da dans eğitimi almış olmasıdır.
Bu nedenle de ‘dans tiyatrosu’ her şeyden önce köklü bir dans eğitimini zorunlu kılar. Bu nedenle
de bu alanı tartışırken üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. Hatta ‘dans tiyatrosu’
tanımı yapılırken de temel ortak nokta olarak alınması gerekir. Böylece yapılan çalışmalarla ilgili
tanımlamalar, adlandırmalar ortak bir zemine sahip olacaktır.
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Notlar
1 Rudolf von Laban özellikle Hareket Analizi ve Labanotasyon adı verilen dans notasyonu çalışmaları ile dans
tarihinin öncü isimleri arasında yer almaktadır.
2 Burada kullanılan ‘tiyatro’ kelimesi aynı zamanda tiyatro, dans, bale ve opera gösterilerinin sahnelendiği
binaları, kurumları da kapsamaktadır.
3 Burada söz konusu olan ‘geleneksel danslar’ ya da ‘Halk Dansları’dır.
4 Dansın ve tiyatronun birlikteliğinden söz ederken çokça gündeme gelen sorulardan biri de öykü anlatmaya
dayalı Klasik Bale’nin de dans tiyatrosu olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ile ilgilidir. Aynı şekilde opera
da hem öyküyü hem dansı bir araya getiren bir türdür. Bu nedenle Bale-tiyatro ya da opera-bale kavramları
Laban tarafından yazılarında sıklıkla kullanılmıştır.
5 Menuet: Özellikle Fransa’da 17. yüzyılda yapılan bir sosyal dans tarzıdır. Üç zamanlı olan menuet’nin
kelime anlamının Fransızca küçük anlamına gelen menu kelimesinden türediği düşünülmektedir.
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