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Theatrale beeldende kunst: 

Martine van Ditzhuyzen 

Onderzoekend werk 
van BetweenTwoHands 

In 2017 won het duo Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek de Ruth van der Steenhovenprijs, in- 
gesteld door NVP-UNIMA. Dit jaar kregen zij met hun laatste werk 'Paperwork' de Canadese 
Arlyn Award, een prijs voor outstanding design in het poppentheater. Het duo wordt telkens 
geprezen om hun minutieuze en intrigerende beeldtaal. Tijd voor een interview. Ik ontmoet 
hen in hun atelier in Amsterdam Nieuw-West. 
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Sinds de oprichting van BetweenTwoHands in 2015 hebben 
de beeldende kunstenaressen Tjin A Ton en Kaczmarek al op 
veel spraakmakende festivals in Europa gespeeld. Als ik op 
hun website kijk zie ik onder andere Parijs, Charleville-Méziè- 
res, Pop-Arts Festival Amsterdam, Boze Wolf Festival België, 
Internationaal Microfestival Dordrecht en Noorderzon Gro- 
ningen. "En toch zijn we in het veld van de podiumkunsten, 
niet makkelijk te plaatsen'; vertellen Tjin A Ton en Kaczmarek. 
"Ons werk zit op het snijvlak van theater en beeldende kunst. 
Wij zijn niet uit op het vertellen van een verhaal dat lineair 
verloopt. Ons werk is beeldend, associatief en vervreemdend:' 

Beeldende kunst ... 
Het werk van BetweenTwoHands is inderdaad moeilijk in een 
genre onder te brengen. De ingenieuze decorwisselingen 
van de kijkdoos in The Journal (2015), de uitvergrote mense- 
lijke lichaamsdelen in Duodenum (2016), de gearticuleerde 
ledenmaten en de bewegende machinerieën in Paperwork 
(2017) getuigen van een zoektocht die flirt met de grens 
tussen theater, animatie, beeldende kunst en performance. 
Wat opvalt zijn de handgemaakte objecten die in beweging 
worden gezet, tot leven worden gebracht. In dat opzicht is het 
werk van BetweenTwoHands ook'marionettiek'te noemen. 
Maar de aanwezigheid van de objecten maakt hun werk nog 
geen objecttheater pur sang. De voorwerpen komen niet uit 
de 'echte'wereld. Ze zijn allemaal nagemaakt, verkleind of 
uitvergroot. Ze zijn een abstractie van de werke- 
lijkheid. In dat opzicht is het beeldende kunst. 
Daarbij staan de objecten in een vervreemden- 
de wereld waar binnen een zeker tijdsverloop 
veranderingen plaatsvinden, zonder dat er een 
lineair en causaal verhaal verteld wordt. Dat is 
het theatrale aspect van hun werk . 
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... en theater 
De machinerieën die de bewegingen van de zelf 
gemaakte objecten mogelijk maken doen ook 
denken aan het werk van kunstenaar Alexander 
Calder. Door aan touwtjes te trekken of aan 
zwengels te draaien komen de objecten in be- 
weging. Live animatie is niet ver te zoeken. Dat 
is wellicht te verklaren door de achtergrond van 
Kaczmarek die in Polen meegewerkt heeft aan 
de prachtige Oscar winnende animatiefilm Peter 
and the Wolf (2007). (Een aanrader!) 

Theatrale beeldende kunst: 

Onderzoekend werk 
van BetweenTwoHands 

De aanwezigheid van de twee makers tijdens de 
voorstellingen is ook opmerkelijk. Het heeft iets 
performatiefs. Zij zijn discreet maar niet wegge- 
vaagd, soms gestileerd en vooral taakgericht. 
Tijn A Ton: "We zijn operatoren in dienst van de 
objecten. We staan tussen de performer en de 
technicus in. Wij zoeken naar handelingen, acties 
met en in de objecten:' Met hun laatste creatie 
Paperwork is het performatieve karakter van 
hun werk alleen maar toegenomen. Het is een 
installatie geworden waar het publiek doorheen 
loopt. 

Martine van Ditzhuyzen 

In 2017 won het duo Erin Tjin A Ton en Gosia Kaczmarek de Ruth van der Steenhovenprijs, in- 
gesteld door NVP-UNIMA. Dit jaar kregen zij met hun laatste werk 'Paperwork'de Canadese 
Arlyn Award, een prijs voor outstanding design in het poppentheater. Het duo wordt telkens 
geprezen om hun minutieuze en intrigerende beeldtaal. Tijd voor een interview. Ik ontmoet 
hen in hun atelier in Amsterdam Nieuw-West. 

Zoektocht naar mogelijkheden 
Door hun onderzoekende instelling heeft het 
werk van Tjin A Ton en Kaczmarek afgelopen drie 
jaar steeds andere vormen aangenomen. Tjin A 
Ton: "We laten ons vooralleiden door beelden, 
het maken van objecten en de zoektocht naar 
hun bewegingsmogelijkheden.ln elke voorstel- 
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ling onderzoeken we de mogelijkheden van materialen, bij- 
voorbeeld plastic, hout, schuimrubber of papier. We maken er 
objecten mee die we door mechanische constructies kunnen 
laten bewegen:' 
Kaczmarek: "Bij Duodenum was ons uitgangspunt het mense- 
lijk lichaam en de hybride vormen tussen lichaam en materie. 
Zo is een uitvergrote tong in schuimrubber ontstaan die rups- 
achtig beweegt en een wand waar ogen uit komen gemaakt 
met panty's en karton. De objecten verbinden we aan een 
thema dat we fascinerend of relevant vinden. Vaak grijpt ons 
iets aan uit de literatuur. Bij The Journal was het uitgangspunt 
Dagboek van de dief, een novelle van Jean Genet. In Paperwork 
hebben we ons laten inspireren door Franz Kafka's leven en 
literaire werk. Omdat Kafka ook kantoorklerk was, kozen wij 
voor papier en karton als basismateriaal. Daarmee hebben wij 
een gearticuleerde hand en een zelf schrijvende typemachine 
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gemaakt. Maar ook veel pop-ups:' 
Tjin A Ton:"We laten ons ook inspireren door kunstenaars 
als William Kentridge, Rebecca Horn, Elmgreen and Dragset, 
Yayoi Kusama en Pippilotti Rist. Dat zijn kunstenaars die met 
verschillende media werken en met objecten en materialen 
experimenteren" 

Het maken van een voorstelling is voor hen een kwetsbaar 
proces, vertellen de twee kunstenaressen. Omdat alles op de 
'vloer' ontstaat, tijdens het doen, hebben zij niet altijd zicht 
op het resultaat. Heel vaak vragen ze zich af wat ze aan het 
doen zijn, welke keuzes ze moeten maken, wat ze dan laten 
liggen. Het materiaal is ook zeer bepalend. Veel ideeën en 
pogingen sneuvelen omdat het iets anders van ze vraagt. 
Om de uiteindelijke voorstelling vorm te geven, werken ze 
met een theaterregisseur. Bij afgelopen projecten was het 
Anna Verduin. Met haar werkten zij aan de articulatie van de 
beelden, de mise-en-scène, de volgorde en de dynamiek van 
de voorstelling. Daarnaast laten zij een soundscape maken 
door verschillende componisten-muzikanten. Marcel de Rooij 
heeft de soundscape voor Paperwork gemaakt. ~ené Thie en 
Kaveh Vares voor Duodenum en Ernst Walgenbach voor The 
Journal. Die samenwerking is een bron van inspiratie en heeft 
ook invloed op het eindresultaat. Het geluid geeft richting 
aan de voorstellingen en fungeert als tekst onder de tekstloze 
beelden. 
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Van theater naar installatie 
De eerste voorstelling van BetweenTwoHands (The Journal) 
heeft het meest theaterachtige karakter. Dat is aan de frontale 
opstelling - het werk is ontworpen voor theater - en aan de 
aanwezigheid van een protagonist af te leiden. Op het speel- 
vlak staat een doos van 30 bij 40 cm als miniaturenpodium die 
sferisch wordt uitgelicht. Om de doos heen in het halfdonker 
zijn de twee operatoren bezig met de manipulaties in een 
uitgekiende choreografie. De doos verbeeldt de wereld van 
een eenzame figuur die afgesloten lijkt van de omgeving. 
Soms zijn dat flarden van herinneringen, soms dagelijkse ge- 
ritualiseerde handelingen. The Journal is een onderzoek naar 
de narratieve mogelijkheden van miniatuurtheater, zonder 
dat het een lineair verhaal vertelt. De finesse en inventiviteit 
van de vormgeving vallen al op. Minuscule kopjes worden op 
een miniatuurtafel gelegd, uit een miniatuurschilderij komt 
een waslijn uit met miniatuurkleding. In de doos wisselen de 
decors elkaar af door een ingenieus pop-up systeem. 

Duodenum (de twaalfvingerige darm) is de tweede voor- 
stelling van het collectief en is ook met een frontale opstel- 
ling voor theater gemaakt. Hier is er geen sprake meer van 
een protagonist. Het is een opeenvolging van zintuigelijke 
beelden die het menselijk lichaam in vreemde laboratoriu- 
mexperimenten uit elkaar laat barsten, vermenigvuldigd en 
uitvergroot. 
Met Paperwork, hun derde voorstelling, gaan Tjin A Ton en 
Kaczmarek anders te werk.ln een loop van 18 minuten is Pa- 
perwork ontworpen als een installatie waar het publiek tussen 

mag lopen en op elk moment in en uit mag gaan. 
Het werk is op Franz Kafka's leven en novelles geïn- 
spireerd met als thema de ondoorgrondelijkheid en 
vervreemdende werking van de bureaucratie. Alles is 
van papier gemaakt met grijze tinten. Onze operato- 
ren in grijze werkkleding brengen de papierwereld tot 
leven, van pop-up constructies tot stopmotion-ani- 
maties van papier die door Klaske Oenema gemaakt 
zijn. 

Ceramiek en rituele handelingen 
Op dit moment zijn Tjin A Ton en Kaczmarek met hun 
vierde project bezig. Van het Amsterdamse Fonds 
voor Podiumkunsten hebben zij een ontwikkelings- 
subsidie gekregen. Daarmee kunnen zij drie maanden 
in residentie bij het Europees Keramisch Werkcentrum 
in Oisterwijk. Ceramiek is het nieuwe materiaal dat 
zij willen onderzoeken. Het materiaal wordt aan het 
thema rituelen gekoppeld. Het idee is om uiteindelijk 
een installatie te maken voor buiten waar ook het 
publiek een 'operatorrol' in krijgt. Tjin A Ton: "Wat ons 
altijd fascineert, is wanneer theater een ritueel wordt, 
ritueelhandelingen genereert en zo ruimte opent 
voor nieuwe waarnemingen. De antropoloog Victor 
Turner heeft overgangsrituelen bestudeerd en er veel 
over geschreven. Dat zijn rituelen, rites de passage, 
die mensen helpen om van de ene levensfase naar de 
andere over te gaan. Theater is voor ons zo'n ritueel: 
je verlaat de werkelijkheid naar een virtuele wer- 
kelijkheid en wellicht neem je er iets van mee als je 
terugkomt. Dat wordt onze volgende zoektocht:' 

www.betweentwohands.com 
Peter and the Wolf: www.youtube.com/watch?v=TcisCR3-0FU 
Europees Keramiek Werkcentrum: www.sundaymorning.ekwc.nl 
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