
Wat hadden jullie in gedachten toen jullie de eerste versie van 
TRIP maakten?

Lea Martini: ‘We waren op zoek naar fysieke grenzen. 
We vroegen ons af wat we konden doen met het ver-
langen om helemaal voor iets te gaan zonder onderdeel 
te worden van een ideologie. We wilden onderzoeken 
wat er gebeurt als je strikte regels maakt voorafgaand 
aan het repetitieproces en daar ook aan vasthoudt.’  
Chris Leuenberger: ‘We besloten om vanuit één bron materi-
aal te ontwikkelen, Eisensteins film PantsErkruisEr PotEM-

kin. ons plan was de archetypische gebaren en dramatische 
bewegingen van de personages uit de film, slachtoffers en da-
ders, te verzamelen en te werken vanuit thema’s als herhaling 
en drang. We wilden ook werken met schuddende bewegin-
gen als lachen, huilen en rillen, en kijken hoe deze tweede 
laag het materiaal zou transformeren. Het stuk moest een 
fysieke impact hebben op het publiek.’ 

Hoe zag het eerste proces eruit? 
Martini: ‘onze radicale en fanatieke uitgangpunten dwongen 

een onderlinge communicatie af en een zeker comfort.’ 
Julia Jadkowski: ‘We hadden een compact repetitieschema 

en er waren strakke afspraken. We namen onze dagelijkse 
doorlopen op en bespraken die. We waren op zoek naar de 
ultieme eenvoud.’ 

Leuenberger: ‘Een van ons stond er steeds buiten en had zicht 
op het materiaal. We nodigden veel mensen uit om te kijken 
en feedback te geven.’

Wat dachten jullie toen Krisztina de Châtel jullie vroeg TRIP 

en Masse te maken? 
Martini: ‘We vonden het een uitdaging om nu ook anderen te 

confronteren met onze fysieke uitdaging en vroegen ons af 
hoe hun persoonlijke noodzaak een plek zou krijgen in het 
proces. We vonden het ook spannend om vanuit het gegeven 
van een menigte te werken.’ 

Jadkowski: ‘ik dacht na over de verschillende opleidingen die 
de dansers van Dansgroep amsterdam en wij hebben gehad. 
ik was benieuwd of de eventuele vooroordelen daarover klop-
ten. Zouden deze superdansers net zo uitgeput raken als wij 
en willen ze er wel zo “lelijk” vermoeid uitzien op het toneel? 
Wat zouden hun stijl en training toevoegen aan het stuk? 
Maar de dansers waren heel erg open en nieuwsgierig, het 
was vooral een confrontatie met onze eigen vooroordelen.’  

Wat gebeurde er met het stuk zelf door de ver-
meerdering van het aantal dansers?

Martini: ‘ondanks de gesloten structuur van 
de voorstelling was er genoeg ruimte voor de 
modellering van het materiaal. Dat gold ook 
voor de timing van het momentum tijdens de 
uitvoering. We werden ons daarvan pas echt 
bewust op het moment dat we het materiaal 
aan de groep overbrachten. Een deel van de 
nieuwe input moest worden vastgelegd, andere 
scores konden open blijven voor improvisatie.’   
Leuenberger: ‘We beleefden de impact van 
een massa veel concreter; het gewicht, de vol-
heid, de potentie van het verzamelen en de 
verbonden en gerichte energie. Maar met 
drie performers lijkt de krankzinnige ui-
ting groter en kan het publiek zich gemak-
kelijker identificeren met de uitvoerders.’  
Jadkowski: ‘ik besef dat ik minder empathie 
heb voor een massa, in een grote groep raak je 
jezelf eerder kwijt. Met een grotere groep is het 
moeilijker het lijden echt voelbaar te maken, 
dat is interessant.’

De verdrievoudiging maakte het meer tot een 
compositie, de uitputtingsslag leek minder 
prominent. 

Martini: ‘Dat klopt. De logica van het stuk is een-
voudig en vraagt om een heldere ruimtelijke in-
deling. Het is logisch dat de nieuwe versie min-
der op de emotie van de uitputting drijft; door-
dat het aantal performers stijgt is er ook meer 
informatie om te bevatten.’

Leuenberger: ‘Veel mensen vonden de oorspron-
kelijke versie dwingender. De vertegenwoor-
diging van een menigte door drie performers 
dwingt wellicht meer absurditeit en ontroering 
af dan de werkelijke belichaming van een massa.’ 

Een grotere cast, een groter oppervlak, een gro-
ter publiek, zijn dat condities die jullie vaker 
zouden willen hebben? 

Jadkowski: ‘De ideeën, wensen en weerstanden 
zijn tastbaarder in een collectief. Het is an-

ders maar beide werkwijzen zijn interessant.’  
Leuenberger: ‘Het werken met een grotere cast 
heeft ons doen beseffen hoe duidelijk we moeten 
zijn in de overdracht van informatie. Zeker als 
deze informatie afkomstig is van drie personen 
die alledrie een eigen manier van werken heb-
ben. Bij mij heeft het geleid tot de wens opnieuw 
met een grotere groep te werken en het vertrou-
wen dat we dat kunnen. al kan ik mij niet voor-
stellen dat ik geen deel zou uitmaken van het fy-
sieke onderzoek en alleen maar zou observeren 
en instructies zou geven.’ 

Krijgt jullie samenwerking met Dansgroep Am-
sterdam nog een vervolg? 

Martini: ‘De constellatie van Dansgroep amster-
dam is veranderd. We zullen het stuk instude-
ren met een nieuwe cast, want het gaat weer op 
tournee.’

Wat is het volgende project van White Horse?
Jadkowski: ‘GrouPiEs is een groepschoreografie 

voor zeven dansers, wellicht geïnspireerd door 
het werk met Dansgroep amsterdam. Het gaat 
over de lichamelijkheid van bidden en de religi-
euze connotaties binnen onze eigen atheïstische 
danspraktijk. De première is begin oktober in 
Hebbel am ufer in Berlijn.’

Jullie zijn allemaal teruggekeerd naar jullie ge-
boorteland, is dat een visionaire beslissing?

Martini: ‘We hadden er allemaal onze eigen pri-
véredenen voor. ik heb altijd in Berlijn gewoond, 
ook ten tijde van mijn studie in nederland. ik 
ben de aansluiting met nederland niet kwijtge-
raakt maar ik moest kiezen voor een thuisbasis 
en omdat mijn geliefde in Berlijn woont, werd 
het Berlijn. 

Leuenberger: ‘Mijn terugkeer naar Zwitserland 
was vooral een instinctieve keuze. ik voelde mij 
niet geworteld in nederland en was op zoek naar 
een plek waar ik mij meer thuis voelde, waar ik 
beter mijn batterijen kon opladen in mindere tij-
den,  dichter bij de natuur en de bergen.’ 

Wat voor toekomst zien jullie voor jullie werk in 
Nederland?

Leuenberger: ‘Moeilijke vraag, want het lijkt nu 
vooral te gaan over het overleven van de huidige 
politieke situatie.’

Martini: ‘Wij voelen ons zeer verbonden met het 
nederlandse circuit. Maar nu gaat het vooral om 
het ondersteunen van de acties tegen de cultuur-
bezuinigingen. Misschien komt daar een nieuwe 
beweging uit voort.’

triP En MassE door White Horse 
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3 t/m 6 november, theater Bellevue amsterdam
whitehorsecollective.wordpress.com
www.dansgroepamsterdam.nl

De voorstelling TRIP van het jonge trio White horse 

heeft sinDs ze in 2008 uitkWam een tournee gemaakt 

Door binnen- en buitenlanD. op uitnoDiging van 

krisztina De Châtel maakten lea martini, Chris 

leuenberger en julia jaDkoWski het afgelopen 

seizoen een nieuWe versie van De Choreografie, 

TRIP en Masse. De Cast verDrieDubbelDe. het 

gouDen iDee leverDe behalve een nominatie voor 

een zWaan ook een leerzame ervaring op voor het 

besCheiDen ColleCtief Dat inmiDDels verspreiD over 

berlijn, hamburg, bern en amsterDam Werkzaam is.  

Door moos van Den broek / grafisCh ontWerp koChxbos stuDio

Het witte paard of hoe een trip een massa werd
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