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In Coventry a new cathedral has been built, according to the best recipe for 

achieving a noble result. Honest, sincere artists, the ‘best’, have been grouped 

together to make a civilized stab at celebrating God and Man and Culture and 

Life through a collective act. So there is a new building, fine ideas, beautiful 

glass-work – only the ritual is threadbare. Those Ancient and Modern hymns, 

charming perhaps in a little country church, those numbers on the wall, those 

dog-collars and the lessons – they are sadly inadequate here. The new place 

cries out for a new ceremony, but of course it is the new ceremony that should 

come first – it is the ceremony in all its meanings that should have dictated the 

shape of the place, as it did when all the great mosques and cathedrals and 

temples were built. (Peter Brook, 1968) 
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I. Inleiding 

 

De Trojaanse weerbarstigheid van theaters is legendarisch.  Onineembare vestingen zijn het, 
vaandeldragers van conformistische huichelarij en intellectuele bigotterieën.  Talloze keren 
werden ze bij middel van subversieve pamfletten en ostentatieve parades ten grave gedragen, 
maar telkenmale bleek dit buiten de teugelloze strijdlust van deze institutionele mastodonten 
gerekend. “Nevertheless”, merkt Hans-Thies Lehmann op, “this seemingly antiquated 
institution still finds a surprisingly stable cultural place in society next to technically advanced 
media”1   
 
Onstuitbaar, en toch: de houten paarden blijken de wereld niet uit. Podiumartiesten die buiten de 
strak getrokken lijntjes van theaterarchitecten kleuren, zoeken het conflict tussen scenografie en 
architectuur doelbewust op. “Aangetrokken door het keurslijf van de Italiaanse scène, ontdoen 
[ze] haar van haar baleinen en ontdekken de vrijplaats die daardoor gecreëerd wordt.”2   In het 
bevragen en transformeren van de klassieke verhouding tussen de vluchtige brouwsels van 
theatermakers en de taaie baksels van theaterarchitecten bekritiseren ze de manier waarop het 
theatergebouw theatraliseert.  
 
“Theatraliseren is niet een fictie opvoeren, maar het punt bepalen van waaruit iets gezien moet 
worden.”3  De cursivering van Verschaffel is niet toevallig, ze wijst op het feit dat het 
theatergebouw de toeschouwer in de juiste positie dwingt.  Het publiek kiest haar plaats niet, 
haar plaats wordt haar aangewezen.  De corebusiness van de klassieke schouwburg is het 
haarfijn orkestreren van het theaterbezoek en de theatergangers zó in stelling brengen, dat de 
voorstelling op een perfecte wijze gezien kan worden. Haar volledige structuur is op het 
centrum gericht, de plaats waar iets te zien valt. De circulatiesystemen lopen radiaalsgewijs naar 
het middelpunt van het gebouw en het standpunt van de toeschouwers is eenzijdig naar de scène 
georiënteerd. 
 
Het is mijn stelling dat – uitgaande van de definitie die Bart Verschaffel over theatraliteit heeft 
opgesteld – theaterarchitectuur tot belangrijkste doel heeft de blik van de toeschouwer te 
richten. Zij heeft daarvoor twee belangrijke instrumenten in handen, met name een punctueel 
uitgedokterd traject en een centripetaal georganiseerde zaal. Podiumartiesten die de platgereden 
paden van hun discipline verlaten, doen heel expliciete uitspraken over de randvoorwaarden die 
de fysieke verschijningsvorm van het theater aan haar bewoners oplegt. Ze wijzigen het rigide 
parcours waarmee theaterarchitectuur haar gasten naar hun vaste plek escorteert, of bestrijden 
de centripetaliteit waaraan schouwburgen onderhevig zijn. Maar wat zijn hun drijfveren en wat 

                                                 
1 Brook, Peter: The empty space. Macgibbon & Kee, London, 1968, p. 79 
1 Lehmann, Hans-Thies: Postdramatic Theatre, Routledge 2006, Oxon, p. 17. 
2 Van den Dries, Luk: Poging tot beweging: theatervernieuwing in Vlanderen. In Yang 22 (1986) 131, p. 
17. 
3 Verschaffel, Bart: Rome, over theatraliteit. In Vlees en Beton 16 (1990), p. 22. (oorspronkelijke 
cursivering) 
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stellen ze in de plaats?  “Een misverstand is het te denken dat dit overtredingsspel als een sport 
wordt waarbij het er op aankomt wie het eerst de kijker op het verkeerde been krijgt.  
Conventies breken is geen kunst.  Tekens creëren die betekenen en de toeschouwer tekenen, is 
het wel.”4  Podiumkunstenaars willen de integrale ervaring van hun publiek controleren, 
aangezien zij zichzelf de rol hebben toebedeeld van θεατρο-ποιός5, hij die het kijken 
construeert. 
 
Kan de problematiek van theaterarchitectuur afgelezen worden in de ingrepen die zij voor het 
goed functioneren van hun voorstelling nodig achten? De keuze om uit een reeks casestudies 
verschillende architecturale strategieën te destilleren, laat mij toe om de podiumpraktijk vanuit 
het perspectief van de architectuur te belichten, en te onderzoeken welke uitspraken 
theatermakers doen over de inrichting van de ruimte. Hoe ontsnappen ze aan het gedwongen 
centraalperspectief, waar alle aandacht door dat ene vluchtpunt wordt opgeslorpt? En indien ze 
geen gebruik maken van de klassieke omloop naar de zaal, hoe verzekeren ze dan dat hun 
publiek zich in de juiste positie bevindt? In hoeverre verwijderen ze zich overigens van de 
conventie die ze op het eerste zicht schijnen te bekampen en wat is de etymologische oorsprong 
van de zogenaamde neologismen die zij aan het theaterlexicon plegen toe te voegen? 
 
Voor dit onderzoek heb ik zes voorstellingen geselecteerd die op heel uiteenlopende manieren 
met theater omgaan. Het is mijn bedoeling om juist dankzij dat brede spectrum een beeld te 
schetsen van de architecturale strategieën van hedendaagse podiumkunstenaars. Ik heb me 
daarom ook tot het ruimtegebruik van de voorstellingen beperkt, wat evenwel niet betekent dat 
ik de dramatische tekst, de speelstijl, de technologie, of het oeuvre van de artiesten als inferieur 
aan het ruimtegebruik beschouw. Alleen heb ik dus geopteerd voor een architectuurkritische 
blik op de scène, die tracht te achterhalen in welke verhouding podiumkunstenaars tot de 
conventionele theaterarchitectuur staan, welke elementen ze verwerpen, weerhouden, of onder 
getransformeerde gedaante recycleren. Aangezien ik er vanuit ga dat het parcours en de 
centripetaliteit de twee basisingrediënten zijn van een traditionele theatersituatie, heb ik mijn 
onderzoek in twee hoofdstukken onderverdeeld: ten eerste “het parcours en de blik” en ten 
tweede “centripetaliteit en de blik”.  
 
De drie voorstellingen die ik in het eerste deel behandel – Het moment waarop we niets van 
elkaar wisten van Ruud Gielens, Some notes are van Heine R. Avdal en De geschiedenis van de 
wereld in 10

1/2 
hoofdstuk van Toneelhuis – grijpen allen op eigengereide wijze in op het traject 

dat de theatergangers moeten volgen. De toeschouwers moeten zich actief verplaatsen om de 
volledige voorstelling te kunnen meemaken. In het tweede deel analyseer ik vijf voorstellingen: 
Some notes are van Heine R. Avdal, Vormsnoei van Sanne van Rijn, Time will show van Mette 
Edvardsen, Het moment waarop we niets van elkaar wisten van Ruud Gielens en Crash van 
Crew. Het zijn voorstellingen waar het publiek niet fysiek wordt rondgeleid, maar die heel 
                                                 
4 Van den Dries, Luk: Op. cit., p. 15. 
5 Bailly, Anatole, Dictionnaire Grec-Français, Rédigé avec le concours de E. EGGER, Édition revue par 
L. Sechan et P. Chantraine, avec, en appendice, de nouvelles notices de mythologie et religion par L. 
Sechan, Hachette, Paris, 1969 (eerste ed. 1950), p.920. Letterlijke vertaling: qui fait un théâtre/ qui fait 
une pièce de théâtre.  Met θεάοµαι: contempler, considerer, examiner en ποιέιν: faire, fabriquer. 
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specifieke uitspraken doen over de centripetaliteit van een klassieke theateropstelling. Zowel de 
voorstelling van Gielens als die van Avdal heb ik opgesplitst, aangezien ze binnen beide 
onderzoeksvragen relevant zijn en ook duidelijk tweeledig zijn opgebouwd. 
 
 

II. Het parcours en de blik 

 
Pretekst 

 

 “Het theater begint met de Blijde Intrede, met het bezoek van de vorst aan de 
stad. (…) Hij treedt binnen in een middeleeuwse burgerlijke stad die zich niet 
opmaakt en rijkdom uitstalt, maar die zich onder zijn blik, tijdelijk, 
transformeert tot een àndere stad, tot schouwspel voor de vorst, tot een stad die 
‘waard is om door een koning gezien te worden’. De poort wordt een 
triomfboog, het parcours van de intrede wordt gemarkeerd met 
architectuurelementen, met beelden en fonteinen, de straten worden 
overspannen. (…) Op het parcours, op het plein, zijn tableaux-vivants of 
geschilderde taferelen opgesteld, of worden spelen opgevoerd, die opgesteld 
zijn en opgevoerd worden voor de vorst.”6 

 
Dat theater – zoals Bart Verschaffel het hier stelt – haar oorsprong vindt in een georkestreerde, 
architecturale wandeling, die de vorstelijke blik van het ene gekadreerde stadszicht naar het 
andere leidt, wordt bevestigd in het theater van Scamozzi in Sabbioneta, het oudste hoftheater 
dat de tand des tijds overleefd heeft. Reeds bij het binnenkomen wordt het “waardig kijken” 
door de architectuur en de decoratie gestut: “Entering this theatre through its main door, 
audience members first observed on the opposite wall a fresco of a Roman arch bearing a 
variant of the motto inscribed on the exterior. Within this arch appeared a painted view of the 
Capitoline Hill in Rome. Once within the theatre, the spectator could turn to find an echoing 
trompe d’oeil, which frames the entrance and depicts another triumphal arch honoring the then 
emperor Rudolph II and framing another Roman view, that of the tomb of the emperor 
Hadrian.”7  
 
De anamnese van De Blijde Intrede in het parcours dat de toeschouwers afleggen alvorens de 
theaterzaal te betreden, laat de gastheer toe zijn macht tentoon te spreiden aan de hand van een 
promenade langs geïdealiseerde taferelen. De vedute in het theater van Sabbioneta verwijzen 
naar de macht en de grandeur van Rome als stad en als rijk en linken de echte topografie van 

                                                 
6 Verschaffel, Bart, Rome, over theatraliteit, in: Vlees en Beton 16, Laat- XXe-eeuws genootschap voor 
architectuur en stedebouw, Mechelen, 1990, pp. 36-38. (oorspronkelijke cursivering) 
7 Carlson, Marvin, Places of performance. The semiotics of theatre architecture, Cornell University Press, 
Ithaka (NY), 1992, p.167. 
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Sabbioneta met die van het klassieke Rome. Dat de aanwezigheid van dergelijke taferelen in de 
ruimtes rond de theaterzaal een algemene gang van zaken was, versterkt de idee dat theater veel 
meer is dan het opvoeren van een fictie of de confrontatie tussen publiek en performance. Het is 
de transformatie van de blik, waarbij alles in het werk wordt gesteld om de imperfectie van de 
dagdagelijkse gang van zaken uit het zichtveld te weren. De wandeling die zich door de weelde 
van het paleis slingert, heeft niet alleen tot doel de blik van de bezoekers te leiden doorheen de 
opulentie van het hof. Ze laadt ook het belang van de plaats op waar ze uiteindelijk zal 
uitmonden. Het theater was vaak een van de rijkst geornamenteerde ruimtes in het palazzo, waar 
zij tijdens de Renaissance deel van uitmaakte. Daar waar de koning tijdens de Blijde Intrede in 
zijn ideale stad rondgeleid werd, etaleert hij nu zijn rijkdom aan zijn gasten aan de hand van een 
georkestreerde rondleiding in zijn paleis.  
 
Terwijl de stad zich tijdens de Blijde Intrede onder de koninklijke blik transformeerde, zijn het 
in het palazzo de toeschouwers die getransformeerd worden tot een publiek, dat waardig kijkt en 
dat waard is bekeken te worden. Het paleis is een geordende monade en daardoor veel 
makkelijker beheersbaar en manipuleerbaar dan de middeleeuwse stad. De grens en de afstand 
tussen theaterzaal en stad die, door de verzelfstandiging van het theater in een paleis, 
geconsolideerd wordt, kan nu ook architecturaal worden vormgegeven. De sociale schifting van 
het publiek wordt tot in de circulatie doorgetrokken. Theatergebouwen worden doorkruist door 
een complex netwerk van inkompartijen, traphallen, rondgangen en foyers, waar alle contacten 
tussen de verschillende sociale klassen omzichtig vermeden worden. De Koninklijke box in 
Sabbioneta is rechtstreeks vanuit de private appartementen van de prins bereikbaar, de 
gentiluomini en gentildonne betreden het theater via de centrale ingang in het noordportaal en 
hebben elk hun eigen foyer. Het gewone publiek heeft geen foyer; zij komen via een zijdeur 
rechtstreeks binnen in de voor hen voorziene toeschouwersruimte. Het valt niet te verwonderen 
dat de meest monumentale circulatiezones privileges van de hoogste klassen zijn. 
 
Het theatergebouw fungeert zo als matrix voor het opladen van die theatraliteit. Hier komt het 
belang van architectuur heel duidelijk naar voren, het theatraliseren is onlosmakelijk 
vastgeklonken aan de ruimtelijke samenhang van het theater. “The articulation of space is a 
phenomenon of particular importance to the theatre as a cultural system, since a certain spatial 
configuration is so basic to this system that it can almost be taken as a defining condition of 
theatre, even in the absence of any specific architectural structure.”8 Carlson erkent hier dat de 
inrichting van de ruimte en de wijze waarop verschillende ruimtes zich ten opzichte van elkaar 
verhouden, een conditio sine qua non is voor het construeren van een theatersituatie. Zelfs bij 
het ontbreken van een vaste architecturale structuur, een gebouw, worden architecturale 
strategieën ingezet om de wandeling the theatraliseren, en de blik van de toeschouwer op 
sleeptouw te nemen. De ruimte wordt van verschillende opeenvolgende oriëntatiepunten 
voorzien: de beschutte en vrij bescheiden vestibule, waar bezoekers zich aanmelden en al dan 
niet door de wachters toegang krijgen tot het complex. De cortile, een veel uitbundigere ruimte, 
waar de gasten het paleis voor het eerst in al haar glorie kunnen bewonderen. Dan vervolgen ze 

                                                 
8 Carlson, Marvin, Places of performance. The semiotics of theatre architecture, Cornell University Press, 
Ithaka (NY), 1992, p.128. 
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hun weg naar een aanpalende wachtkamer, de ante-camera, van waaruit ze uiteindelijk onder de 
auspiciën van de koning de zaal zullen betreden. 
 
Het ruimtelijk organigram van het palazzo, is door de verzelfstandigde schouwburgen 
overgenomen en doorheen de tijd uitgekristalliseerd tot een strikte aaneenschakeling van 
sleutelruimtes die een voor een doorlopen worden als was het een rituele handeling met 
verschillende overgangsfases. “The employment for the arrangement of a certain basic plan for 
the entrance area has proved to have been useful: immediately in front of or behind the main 
entrance the box offices and waiting rooms are situated; adjoined and sometimes below the rear 
stalls there are the cloakrooms. Staircases lead from here to the foyer which in most instances is 
situated above.”9 Om de aaneenschakeling te verzekeren is het theatergebouw uitgerust met een 
ware promenade architecturale, die erop gericht is het alledaagse te theatraliseren. Langs een 
minutieus uitgekiend parcours doorlopen theaterbezoekers verschillende concentrische 
overgangszones om uiteindelijk hun plaats, hun point de vue, in te nemen. De typeplekken die 
zij op hun weg aandoen, construeren de theaterervaring en zijn het complement van het 
eigenlijke hart, het centrum, dat alle identiteit aan het gebouw verleent.  
 
Voor een goed begrip van de problematiek die dergelijke ruimtelijke configuratie met zich kan 
meebrengen, is de definiëring van het begrip ‘theaterruimte’ essentieel. In zijn 
doctoraatsverhandeling De ruimte van het theater poogt Peter Eversmann “op grond van een 
aantal theoretische overwegingen – mede gebaseerd op semiotische en architectuurtheoretische 
analysemodellen – een algemeen kader te schetsen met betrekking tot de beschrijving en 
werking van de ruimtelijke aspecten van (theater)voorstellingen.”10 Uit onvrede met de 
bestaande modellen stelt hij zelf een nieuw model voor. “Waar gaan deze theoretische 
verhandelingen over? Het antwoord is simpel: over zichtlijnen, over akoestiek en over het 
verband van deze twee zaken met de vorm van de theaterruimte en de positionering van de 
zitplaatsen.”11Hij schematiseert het theater als een structuur met twee concentrische zones: de 
secundaire ruimte en de primaire ruimte. Op die manier voert hij in zijn model een 
overgangsgebied in tussen alledaagse ruimte en theaterruimte, en erkent hij dat de wijze waarop 
theaterarchitectuur het bezoek opluistert van fundamenteel belang is voor de ervaring van de 
voorstelling.   
 

                                                 
9 Eckehardt, Nölle: Theatre construction in the federal republic of Germany, in: Arnott, James F. e.a. 
(eds.), Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, performance and 
society, IFTR/FIRT, München, 1977, p. 131. 
10 Eversmann, Peter, De ruimte van het theater, Amsterdam, 1996, p.37. 
11 Ibid. p.116. Op p. 118 relativeert hij dit wel: “Toch is er een aantal uitzonderingen op deze attitude. In 
individuele gevallen worden soms wel degelijk referentis gemaakt aan andere zaken dan enkel zichtlijnen 
en akoestiek. Problematisch is dan echter het gebrek aan algemene theoretische noties en het daaruit 
voortvloeiende speculatieve en ad-hoc karakter van deze uitspraken. Verder lijken sommige recente 
auteurs op dit gebied zich bewust van de omissies en gevaren van een traditionalistische aanpak die enkel 
uitgaat van een functioneel perspectief; ze staan een aanpak voor waarbij wél rekening gehouden wordt 
gehouden met artistieke kwesties ten aanzien van voorstellingen en de beleving van het publiek. Met 
name werden op dit punt Mackintosh (1993) en Forsyth (1987) besprokeen.” 
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Meteen wordt ook duidelijk dat in de studie naar theatraliteit, en naar het theatergebouw als 
fysieke uitdrukkingsvorm van die theatraliteit, niet enkel het centrum onder de loep genomen 
dient te worden. De promenade die in de profane wereld ontspringt om in het sacraalste hart van 
het complex uit te monden, is de ultieme tekendrager van de fysieke en mentale transgressie die 
toeschouwers tijdens het theaterbezoek ondergaan.  Het parcours is een determinerende factor 
voor het volledige verloop van een theateravond, aangezien het een van de belangrijkste 
theatrale functies moet vervullen: het voorbereiden en in stelling brengen van de blik van het 
publiek, opdat de voorstelling vanuit het juiste standpunt bekeken zou worden. 
 
Als theatermakers de architectuur van het klassieke theatergebouw in vraag stellen, dient 
evenzeer onderzocht te worden op welke manier zij met de omliggende ruimtes van de 
schouwburg omgaan. Het is immers zo dat velen onder hen, in de zoektocht naar geldige 
alternatieven voor de theaterbeleving van het publiek, juist het statische point de vue van de 
toeschouwers bevragen. Indien zij het vaste stramien van een voorstelling wensen te ontrafelen, 
blijkt een ingreep in de secundaire ruimtes vaak efficiënt.   
 
Aangezien de strategie van Ruud Gielens in Het moment waarop we niets van elkaar wisten het 
dichtst aansluit bij een conventionele theateravond, waar de toeschouwers eerst een vast circuit 
doorlopen alvorens het eigenlijke stuk aanvat, behandel ik zijn voorstelling als eerste. 
Vervolgens bespreek ik Some notes are van Heine Avdal omdat ook zijn performance een 
gelijkaardige tweeledigheid bevat, al is het parcours bij hem wel ín de voorstelling geïntegreerd. 
Uiteindelijk volgt dan de analyse van de Toneelhuis-productie Een geschiedenis van de wereld 
in 10
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 hoofdstuk, waar het parcours als rode draad de hele voorstelling bijeenhoudt. 
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“Om te vinden moet je eerst verloren zijn” 

  

Het moment waarop we niets van elkaar wisten is in principe een onspeelbaar theaterstuk. Peter 
Handke, die het werk voor meer dan 350 personages schreef, heeft een heleboel regie-
aanwijzingen gebundeld om de dynamiek van een levendig stadstafereel op scène te schilderen 
en daar moeten theatermakers het mee doen. Woordloos theater overigens, dat zich perfect 
inschrijft in het provocatieve oeuvre van de Oostenrijke schrijver, die reeds in de jaren ’60 
furore maakte met zijn debuut publicumbeschimpfung. Regisseur Ruud Gielens moet het dus 
zeggen met beelden. Hij beperkt de cast tot een dertigtal spelers, en verlegt de scène van een 
energiek stadsplein (oorspronkelijk opperde hij het idee om het stuk op de grote markt op te 
voeren) naar een doffe theaterzaal.  
 
Dat een grondige reorganisatie van het Kaaitheater zich opdringt, mag duidelijk wezen. De sfeer 
van een vief stadsplein valt nu eenmaal onmogelijk te rijmen met die van een introspectief 
cachot. Bovendien, hoe kom je op zo’n plein terecht? Dat dat niet zappend vanuit een luie zetel 
kan gebeuren, zoveel is duidelijk. Op de toegangsdeuren aan de Sainctelettesquare hangen 
enkele A4’tjes die de bezoekers erop moeten wijzen dat de toegang zich ditmaal niet op de 
conventionele plek bevindt. Om de hoek, aan de kant van de Akenkaai, troept wat volk samen 
voor een van de glazen deuren aan de zijkant. We stappen er binnen. “Dit is de toegang naar het 
balkon, ze gaan ons daar wel zetten”, gokt iemand. Maar in plaats van op de brede trap die naar 
de eerste verdieping voert – voor de gelegenheid niet toegankelijk omdat daar een 
geïmproviseerde vestibule is ingericht, worden we langs een anoniem zijdeurtje weggeleid.  
 
De wandeling doorheen de obscure periferie van het Kaaitheater voert ons van de ene 
nietszeggende achterkantplek naar de andere. We bevinden ons in de “buitencirkel” van het 
gebouw, maar in tegenstelling tot de normale gang van zaken wordt onze intrede ditmaal niet 
getheatraliseerd. De ruimtes zijn dermate krap en kronkelig, dat ze niet in staat zijn een grote 
schare toeschouwers samen te etaleren. Het zijn doorgangsruimten, die enkel een vluchtige 
passage of doordeweekse handelingen kunnen herbergen en waarin je je niet voor een gezellige 
babbel kunt ophouden. Dit in grote tegenstelling met de klassieke transformatieruimten waarin 
het publiek zich doorgaans bevindt en waar alles – ticketterie, vestibule, foyer, trappen en 
gangen – breed en comfortabel genoeg is om plaats te bieden aan toevallige ontmoetingen, 
onderhoudende conversaties, achterdochtige jaloezieën of ordinaire achterklap.  
 

“De ‘buitencirkel’ transformeert zowel de bezoeker als de acteur. De bezoeker 
maakt zich los van de straat, en dit moment – het betreden van het theater – is 
publiek: de entrée is niet een plaats waar de bezoeker ontvangen wordt, maar 
waar zijn entrée buiten bekendgemaakt en getheatraliseerd wordt. Het parcours 
van de bezoeker in de buitencirkel bewerkt drie dingen: (1) het zichtbaar 
maken van de bezoekers aan elkaar, het duidelijk maken ‘van wie er ook is’, en 
dus het vormen van een ‘geïndividualiseerd publiek’ (hal, monumentale 
trappen en balkons, foyer); (2) het scheiden van de soorten publiek naargelang 
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hun (sociale) plaats of hun status (genodigde…) (balie, toegangswegen…), (3) 
controle van de individuele verschijning (vestiaire, toilet, spiegel…)”12 

 
Bart Verschaffel linkt het volledige programma dat zich in de buitencirkel bevindt aan het 
theatraliseren van de wandeling en de transformatie van het publiek. Zijn “buitencirkel” komt in 
grote mate overeen met het concept “secundaire ruimtes” zoals Peter Eversmann ze definieert. 
Overigens merken ze beiden op dat de secundaire ruimtes van de acteurs een volledig andere 
status hebben dan die van het publiek, aangezien “het hier om arbeidsruimten gaat die meestal 
niet voor publiek toegankelijk zijn.”13 Het is de “achterkant van de voorstelling”, aldus 
Verschaffel, “de acteur kan dan ‘vanuit het niets’ verschijnen: het betreden van de speelvloer 
valt samen met het betreden van de binnencirkel.”14 De publieke en private ruimten in het 
theater vallen nog het best als twee verzamelingen te schematiseren. De deelverzameling is dan 
de “binnencirkel” of, met Eversman, de “primaire ruimte” waarin performers en toeschouwers 
elkaar ontmoeten. Het volledige circulatiesysteem is een centripetale beweging, die tot in het 
hart van het gebouw reikt. 
 
Zo fungeert de promenade als theatraliteitsgradiënt tussen de openbaarheid van de straat en het 
publieke van de theaterzaal. Ze leidt theatergangers van punt naar punt en construeert op die 
manier een mental map van het gebouw, met enkele ‘ankerpunten’ die de verschillende 
‘overgangsfases’ accentueren: de rij voor de ticketterie, de foyer als ‘chauffoir public’, de 
segregatie van het publiek in de circulatiezones, het betreden van de zaal, het betrekken van de 
plaats. Het geheel vormt een conglomeraat van ijkpunten dat de theaterbezoekers van de profane 
wereld verwijdert en hen nadien weer veilig thuis brengt. De manier waarop die sleutelplekken 
zich binnen het bezoek aaneenrijgen construeert de basic code in het theater. De bezoekers 
worden toeschouwers, nemen het standpunt in dat hen tijdens die wandeling wordt 
opgedrongen, en beleven de voorstelling precies zoals de theatermaker het stipuleert. 
 
Na het meanderende parcours, komen we in een eerder donkere, intieme achterzaal terecht die 
tot foyer is omgebouwd. Hier gebeurt voor het eerst iets wat aan de theatraliteit van een klassiek 
theater herinnert, zijn de toeschouwers als groep herkenbaar en is het mogelijk om “bekenden” 
tegen het lijf te lopen. Waar we ons precies in het gebouw bevinden is nu pas duidelijk. Het 
lampengrid boven onze hoofden verraadt dat we ons helemaal achteraan de scène bevinden, een 
plek waartoe een waardig publiek normaal gezien geen toegang heeft. Er heerst een soort van 
undergroundsfeertje, als bevonden we ons in de geheime catacomben van een mysterieuze stad, 
of gewoon ergens in een vergeten achterbuurt. Bovendien is er geen enkele indicatie over het 
verdere verloop van ons bezoek. Niemand weet welke trappen we nog te betreden hebben en 
waar we uiteindelijk terecht zullen komen. Gielens stuurt ons richtinggevoel in de war, zodat we 
opnieuw en veel opmerkzamer kunnen kijken naar datgene waarvan we dachten het al lang te 

                                                 
12 Verschaffel, Bart, De ruimte van het theater: een structurele analyse, ongepubliceerd manuscript 
geschreven n.a.v. bijzonder vraagstuk architectuurkritiek, Gent/Leuven, 2003, p. 8. 
13 Eversmann, Peter, De ruimte van het theater, Amsterdam, 1996, p.82. 
14 Geparafraseerd uit Verschaffel, Bart, op. cit., p. 5. 
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kennen. Hij verplaatst ons standpunt en verplicht ons zo om de dingen uit een andere hoek te 
beschouwen. 
 
Wanneer een houten paard van Troje bij wijze van deus ex machina uit de lucht tevoorschijn 
komt en met haar een krakende metalen poort schurend omhoogschuift, komt er beweging in de 
horde toeschouwers. We worden op een kleine tribune gegidst, terwijl zich voor onze ogen een 
nieuwe ruimte openbaart. De chaotische cluster van kamertjes dat we doorlopen hebben heeft 
ons heimelijk naar de ruimte achter de scène meegevoerd. De poort is in feite het brandscherm, 
en wat zich nu onder onze verbaasde blik voltrekt is niets meer dan de klassieke theaterzaal van 
het Kaaitheater. Alleen, zo hebben we haar nog nooit gezien. We kijken vanuit het standpunt 
van de acteur, die van op zijn zakdoekvormige plateau het enorme volume van het auditorium 
met zijn aanwezigheid probeert te vervullen.   
 
Aangezien Gielens het vertouwde ritueel van de theatraliserende omloop overboord kiepert, en 
vervangt door een labyrintisch parcours, dat desoriënteert en zich bij elke bocht fysiek, mentaal 
en visueel van haar startpunt verwijdert, vernieuwt hij de verrassende ervaring die de Blijde 
Intrede oorspronkelijk was. Hij stelt de stad vanuit een ander, nieuw gezichtspunt tentoon. “Om 
te vinden moet je eerst verloren zijn”15, zo stelt Enrique Vargas en dat vinden gebeurt in het 
centrum. Als we ervan uitgaan dat de manier van het betreden van de zaal en het plaatsnemen in 
de zaal nog tot het takenpakket van de architectuur behoren, kunnen we stellen dat Ruud 
Gielens het Kaaitheater tijdelijk verbouwd heeft. Hij verplaatst de inkom, de weg naar de foyer, 
positie van de foyer, het betreden van de zaal en het betrekken van de tribune. De toeschouwers 
worden niet alleen eerst gedesoriënteerd, maar tevens gehéroriënteerd naar een nieuwe, verre 
vindplaats, naar een àndere theaterzaal. Het effect is vergelijkbaar met dat van een naturalistisch 
perspectiefdecor met de spectaculaire decorwissels waaraan het publiek zich kon vergapen. 

 
“Al gauw bouwde men onder het toneel een machinerie met draai-assen en 
katrollen die in een handomdraai het ene paneel konden vervangen door een 
vlak daarachter opduikend nieuw paneel. Gebeurde zoiets met vier panelen 
tegelijk aan beide kanten van het toneel en werd er ook van achterdoek 
gewisseld, dan kon, mits de ploeg die de machinerie moest bedienen een beetje 
gevoel voor timing had, een paleisinerieur in één klap veranderen in een tuin of 
een plein of zelfs een haven met zeegezicht. Oóóh’s en áááh’s, dat laat zich 
denken.”16 

                                                 
15 Vargas, Enrique geciteerd in: van den Broek, Clara, Enrique Vargas, in: Uyterhoeven, Michel (red.), 
Pigment. Tendensen in het Vlaamse podiumlandschap, Ludion, Gent/Vlaams Theater Instituut, Brussel, 
2003, p.95. 
16 Binnerts, Paul, Ruimte voor de verbeelding. Theaterarchitectuur en toneelvernieuwing, in: De Gids, jg. 
155, nr 10/11, p.861. 
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The logic of story-telling 

 
De deuren van de Labozaal van het Stuk blijven tergend lang gesloten, tot we uiteindelijk langs 
een duister zijgangetje en enkele achterkamertjes weggeleid worden. Iemand houdt een gordijn 
open en we komen terecht in een met zwarte doeken verduisterd vertrek. De lichten schijnen op 
het zwarte dansvinyl van de vloer, het publiek staat wat verloren in de zaal terwijl Heine Avdal 
op de tonen van een vervelend ratelend geluid een rode plastieken stoel aan een stuk tape 
voortsleept. Alles verloopt nogal onbeholpen, niemand weet wat er nu eigenlijk verwacht wordt. 
De choreograaf blijft onverstoord zijn stoel tussen het publiek verschuiven. Vervolgens begint 
hij nog een enkele andere stoelen, die tot dusver ergens tegen een van de zijwanden stonden 
opgesteld, te schikken en te herschikken. Verschillende patronen, telkens anders. In 
indianenpas, geschrankt, soms haakt hij ze in mekaar tot een lange sliert. Het publiek moet 
voortdurend wijken, maar probeert toch in de mate van het mogelijke de choreografie te volgen. 
Sommige toeschouwers vinden even het lef om op één van Avdals stoelen plaats te nemen, 
maar niet één tracht de danser in zijn rusteloze activiteit te verstoren.  
 
Het is een voortdurende bevraging hoe we ons dienen op te stellen ten overstaan van de 
vreemde ontvangst van de performer. “The space is in this performance an interface that 
connects the world of the spectator to that of the performer. Both explore the codes and 
conventions of the theatre while they are learning how to understand one another. Spectators 
will have to deal with this space, learn how to interpret it in order to navigate. As if they need to 
compile their own user manual for this space.”17 Avdal speelt met de onzekerheid, hij stuurt 
bewust aan op de verwarring onder het publiek door het vertrouwde, ordentelijke  binnenkomen 
en plaatsnemen in de zaal te liquideren en te vervangen door een chaotische stoelendans. In 
tegenstelling tot het conventionele theaterbezoek krijgt het publiek niet op onvoorwaardelijke 
manier haar eigen ruimte toevertrouwd. Haar plaats moet terug onderhandeld worden, elk 
verworven recht is dode letter. In de donkere ruimte van Avdal is geen tribune voorzien, en de 
stoelen die voorhanden zijn, lijken niet meer hun oorspronkelijke functie te vervullen, maar 
getransformeerd te zijn tot scenisch element dat evenzeer naar waarde geschat wordt als eender 
ander constituent van een toneelvoorstelling, zoals de techniek, de ruimte, de performer of het 
publiek.  
 
Na een verwarrend begin waarin Avdal de toeschouwers met zijn stoelenspel pleegt te 
verwelkomen, hijst hij met treiterende traagheid een wit scherm omhoog. Er verschijnt een hel 
verlichte tribune. De lichten in de zaal waar de toeschouwers zich ophouden zijn inmiddels 
gedoofd. De ruimte, die tot dusver een ongestructureerd warrige kamer was, heeft opeens een 
centrum, een element dat qua belang hoger ingeschat wordt dan de rest. De hiërarchische 
opbouw beïnvloedt onmiddellijk de houding van de bezoekers, die zich nu als een publiek 
beginnen te gedragen. Door het monofocale scènebeeld waaraan Avdal gestalte geeft – de zaal 
is donker en de tribune is het enige object dat onder de aandacht van het publiek gebracht wordt, 

                                                 
17 geciteerd uit de bondige toelichting op de website van de productiestructuur deepblue, waar Heine 
Avdal samen met Christophe De Boeck, en Yukiko Shinozaki de spilfiguur is. http://www.deepblue.be, 
laatst geconsulteerd op 11/08/07. 
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wijzen alle neuzen plots in dezelfde richting. De toeschouwers hebben zich en masse tot op 
aanvaardbare afstand van de tribune verplaatst om haar te bekijken. Opeens is er iets wat aan 
een klassieke theatrale situatie herinnert, waar “het verspreide, onvoltooide, vluchtige, 
toevallige kijken naar één punt gebracht en geïdealiseerd [wordt]. En de gebeurtenis die 
uitwaaiert naar alle kanten en onduidelijke contouren heeft, of de veelzijdige dingen en de 
onbepaalde, veelzinnige ruimte, worden samengenomen en naar één punt, naar één gezichtspunt 
gekeerd.”18 Het zwaartepunt van de ruimte is niet meer dynamisch, zoals voorheen toen Avdal 
zich als een werkbij in het zweet werkte om de stoelen op orde te stellen, maar statisch, en dat 
vertaalt zich automatisch in de pose die het publiek aanneemt: een collectief, dat zich 
gezamenlijk naar het gerepresenteerde keert. “The crucial thing apparently is not walls nor 
ceiling, but the presence of a focal point and a feeling of togetherness.”19  
 
Enkele dappere zielen nemen vrij snel plaats, maar door het geaarzel van hun collega’s, staan ze 
nog minutenlang ongewild in de belangstelling. Weeral een ironische zet van Avdal. Elk lid van 
het publiek wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen, is medeplichtig aan het goede of 
slechte verloop van de voorstelling. Doordat de toeschouwers niet gevangen zitten in de veilige 
toevluchtshaven van de tribune, waar ze zich tussen het vlees van de andere toeschouwers in 
alle anonimiteit kunnen ophouden, wordt hun twijfel plots fysiek duidelijk. “Fixed seating, 
lighting design, architecture : Everything is clearly meant to exclude the audience from any kind 
of participation in the action. Even their watching is meant to be ignored. The spectators are put 
into the semi-fetal prison of a chair, and no matter what they feel, it will be hard to physicalize 
and express those feelings.”20 Ondanks het feit dat het zich onderhand min of meer gegroepeerd 
heeft, bestaat het publiek nog steeds uit ongebonden elementen, personen die niet vastzitten in 
een rigide raster dat hen keurig samenhoudt. Het gevolg is dat de groep uiteenvalt bij de minste 
tweespalt. Een gidsende stem geeft uiteindelijk uitsluitsel en spoort het volledige publiek aan 
plaats te nemen in hun ‘priority seat’. Hier en daar voelt iemand zich geroepen in één van 
Avdals stoelen aan de overkant van de tribune plaats te nemen. Het doek rolt terug af en tovert 
de “nieuwe” zaal om in iets wat meer van een cinema dan van een theaterzaal wegheeft: netjes 
geordende zitplaatsen en een projectiescherm, dat hier wel ongemakkelijk dicht op de huid van 
de toeschouwers zit. Dan verschijnt op het doek het beeld van een lege tribune, dezelfde als die 
waarop wij zonet hebben plaatsgenomen. “De voorstelling is een spel met echte en virtuele 
dingen – stoelen, klanken, bewegingen – en dus met aan- en afwezigheid van de performers en 
het publiek.”21  
 
In ‘some notes are’ van Heine Avdal wordt de scène – daar waar iets te zien valt – voortdurend 
verplaatst, en de bezoekers moeten volgen. Avdal gidst het publiek door een steeds 
transformerende ruimte. “Ik speel de rol van zaalwachter, ik toon hoe de voorstelling 

                                                 
18 Verschaffel, Bart: op. cit. p.22. 
19 Küller, Rikard, Psycho-physiological conditions in theatre construction, in: Arnott, James F. e.a. (eds.), 
Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, performance and society, 
IFTR/FIRT, München, 1977, p. 167. 
20 Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p.36-37. 
21 T’Jonck, Pieter: Choreografie voor stoorzenders, in: De Morgen: 09/06/2006, krantenknipsel 
geconsulteerd in persmap in de VTI bibliotheek. 
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georganiseerd is.”22 Het klassieke verloop is compleet ondersteboven gehaald. Hier geen 
plechtstatig binnentreden van de zaal, alwaar de scène reeds veelbelovend naar haar 
tegenoverliggende belagers zit te lonken. Het is een rigoureus experiment. Hij leidt de 
toeschouwers binnen in het universum achter het doek – het podium, en laat hen daar als 
onderzoekende hondjes wat rondsnuffelen, zodat ze zich de omvang en de karakteristieken van 
de ruimte eigen kunnen maken. Pas als dat verzekerd is, gaat hij over tot een volgende fase: de 
tribune. Door haar eerst als object tentoon te spreiden, blinkend en badend in het licht, stelt hij 
haar veel bewuster aanwezig dan doorgaans het geval is als theatergangers zich verstrooid en 
keuvelend in het donzige pluche van de zaal neervlijen. Als hij hen vervolgens in het keurslijf 
van de klassieke cinema dwingt, is het andermaal duidelijk dat hij de stelling poneert dat de 
traditiegetrouwe opbouw van een voorstelling en de positie van alle theatrale elementen ter 
discussie staan. Avdal acteert niet, hij handelt. “Acting may be defined as the creation of 
character and/or place: details of “who” and “where” the performer is are necessary to the 
performance. The actor functions within subjective or objective person-place matrices. The 
musician, on the other hand, is non-matrixed. He attempts to be no one other than himself, nor 
does he function in a place other than that which physically contains him and the audience.”23 
Het doen staat centraal. De toeschouwers krijgen gedurende de volledige voorstelling 
voortdurend aanwijzingen wat er dient te gebeuren. Het is de enige sequentie die de structuur 
van het geheel samenhoudt, en onderschrijft zo een van de basisprincipes van het 
postdramatisch theater dat zich niet langer inlaat met het opvoeren van een dramatische tekst. 
“The fundamental logic of environmental theater is not the logic of the story but the logic of 
story-telling.”24 
 
Op het scherm verschijnt nu de aanmaning dat de pauze begonnen is en de toeschouwers in de 
foyer verwacht worden. Wederom wordt ergens een gordijn opzij geschoven en het publiek 
druppelt de geïmproviseerde foyer binnen. Een hardnekkige klok tikt hinderlijk hard en maakt 
de bezoekers om de minuut attent op de resterende tijd. Vijftien minuten verplichte pauze in een 
donker en benauwd zijkamertje van de zaal. De tafel – archetype van de scène? – in het centrum 
is volgestouwd met flesjes spuitwater, limonade en bier die aan de bezoekers aangeboden 
worden. Een camera registreert een zenitaal beeld van handen die flesjes uitkiezen, opnemen en 
neerzetten, ontkurken, even zwaaien naar de camera om te verifiëren of ze in beeld zijn. Alles 
wordt op een van de zijwanden geprojecteerd. Het is de banaliteit ten voeten uit, maar evenzeer 
de enscenering van een aloud gebruik in een conventioneel theaterbezoek.  
 
Na het obligatoire ontspanningsmoment in een annex van de publieksruimte, neemt het publiek 
terug de plaats op de tribune in die haar voor de pauze aangewezen was. Nog steeds wordt het 
                                                 
22 Avdal, Heine, geciteerd in: T’Jonck, Pieter: Choreografie voor stoorzenders, De Morgen: 09/06/2006, 
krantenknipsel geconsulteerd in persmap in de VTI bibliotheek. 
23 Kirby, Michael, The New Theatre, in: The Tulane Drama Review, 1965, vol. 10, nr.2, p. 25.   
24 Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p.83. De theorieën van 
het Environmental Theater van Richard Schechner passen volledig in de traditie van het postdramatisch 
theater. Hij neemt de stelling in dat de architectuur van de klassieke schouwburg volledig in het teken 
staat van het verbeelden van een dramatische tekst en verwerpt als dusdanig het conventionele 
ruimtegebruik, om het te vervangen door een omgeving waarin toeschouwers zich vrij kunnen 
voortbewegen en zo een steeds veranderende, dynamische ruimte creëren. 
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beeld van de lege tribune geprojecteerd. Voor het witte doek omhoog schuift en er een klassieke 
frontale opstelling gemodelleerd wordt, is er een hilarische compilatie van onbeduidende, 
oppervlakkige dialogen tussen de verschillende stoelen te horen. Blijkt dat onder het zitvlak van 
de bezoekers kleine luidsprekertjes geïnstalleerd zijn. Het is de simulatie van een publiek dat 
zich na de pauze terug in de zaal installeert en zich opmaakt voor het vervolg van het spektakel. 
De kritiek is terecht, de spanningsboog van de voorstelling is volledig gebroken. De pauze 
wordt hier opgevoerd als een verplicht nummertje, dat de continuïteit van de voorstelling 
stokken in de wielen steekt. Haar noodwendigheid wordt betwist.  
 
In zijn werk Theaterbautheorien. Zwischen Kunst und Wissenschaft, duidt Jochen Meier er 
overigens op dat de foyer haar ontstaan niet dankt aan het feit dat de bezoekers zich eventjes 
wilden ontspannen halverwege de voorstelling, maar dat de grote theaterzalen uit de 18de eeuw 
moeilijk te verwarmen waren. “Der zu der Zeit in Frankreich gebräuchliche Begriff “chauffoir 
public” weist darauf hin, dass es sich zu Beginn um schlichte Heizräume handelte, in denen sich 
das Publikum während der Pausen aufwärmen konnte”, en vervolgt “Sie besassen zunächts 
keine weter bemerkenswerte architektonische Gestaltung.”25 Op het einde van de negentiende 
eeuw namen de secundaire ruimtes een groter oppervlak van het gebouw in dan de primaire, en 
ook in hedendaagse prestigeprojecten zoals de Beurschouwburg in Brussel, of het Stuk in 
Leuven, speelt de concipiëring van de ‘secundaire ruimtes’ een doorslaggevende rol in de 
organisatie van het theatergebouw.   
 
De kritiek van Avdal op de foyer is dan ook te plaatsen in de bredere context van de kritiek op 
de theaterarchitectuur en de architectuur van de kunstencentra tout court, die Wim Cuyvers zo 
scherp uitschrijft in zijn verhandeling Actuele architectuur en kunstencentra. La decorazione 
della facciata. De architectuur, zo schrijft hij, was aanvankelijk niet geïnteresseerd in de 
kunstencentra. “Het is pas op het ogenblik dat de kunstencentra ten volle deel zijn gaan 
uitmaken van het kapitalistische economische systeem dat zij de architectuur ter hulp geroepen 
hebben. (…) In die zin is de economie een motor voor de esthetiserende tendens. De 
architectuurbemoeienis met de kunstencentra lijkt de bezegeling van de institutionalisering.”26 
En het is precies die institutionalisering die de verkalking van het theaterbezoek bewerkstelligt, 
die het draaiboek, dat toneelgangers keer op keer doornemen, vereeuwigt. Want het is met de 
institutionalisering dat het hele parcours rondom de zaal, het immense randprogramma van 
theaterarchitectuur, gestalte krijgt. Some notes are is een poging om dat draaiboek te 
herschrijven en haar rigide verhaalstructuur een nieuwe, zinderende wending te geven.  

                                                 
25 Meyer, Jochen, Theaterbautheorien. Zwischen Kunst und Wissenschaft. Die Diskussion über 
Theaterbau im deutschsprachigen Raum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gta Verlag, Zürig, 
1998, p. 266. (oorstpronkelijke cursivering) 
26 Cuyvers, Wim, Actuele architectuur en kunstencentra. La decorazione della facciata, in: De Vuyst, 
Hildegard (eindred.), Wambacq, Johan, Marcoen, Kristel (hoofdred.), Alles is rustig. Het verhaal van de 
kunstencentra, Vlaams Theater Instituut, Brussel, 1999, p. 180-181. 
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Hoe een catastrofe kunst kan worden. 

 

“Vanuit de noden van de artiest gaan we op zoek naar wat de beste plek is. 
Alles hoeft niet uitsluitend in eigen huis te worden geprogrammeerd, daarvoor 
is de architectuur van de Bourla te uitgesproken. We denken vanuit de 
voorstelling, huisoverstijgend, ten voordele van het artistieke werk.”27  

 
Het zijn de woorden van Guy Cassiers. Als artistiek leider van het Toneelhuis is hij 
onlosmakelijk aan de dwingende opbouw van de Italianiserende schouwburgtypologie van de 
Antwerpse Bourla gebonden, en die blijkt niet altijd even geschikt voor het zootje ongeregeld 
dat bij hem in zijn productiehuis inwoont. Voor de zevendelige voorstelling de geschiedenis van 
de wereld in 10

1/2
 hoofdstuk stelt hij dan ook alles in het werk om het taaie harnas van het 

stijfkoppig reptiel open te breken.  
 
Schrijver Julian Barnes vertelt de geschiedenis van de wereld al fabulerend. “Via een arsenaal 
aan genres en tijdssprongen geeft hij die personages uit de geschiedenis een stem die slechts een 
bijrol vervulden in de grote verhalen. Zij verlenen een ander, vaak onthutsend perspectief aan de 
feiten zodat de gehele geschiedenis van de mensheid op losse schroeven komt te staan.”28 De 
theatermakers van Toneelhuis hebben met dit stuk schoon hun kans gezien om de theorieën van 
Barnes ook ruimtelijk te vertalen. Ze zoeken in de Bourla ruimtes op die nooit eerder aan de 
blik van een publiek zijn tentoongesteld, zoals de decorlift en het tweede dessous onder het 
podium. Niet de grote centrale theaterzaal, maar het omliggende systeem van trappen, opstapjes, 
smalle doorgangen en technische lokaaltjes dat zich tot dusver in de donkere oksels van de zaal 
verborgen hield, is nu de protagonist. Het resultaat is een kronkelend traject langs zeven 
verschillende voorstellingen aangeboden door de bewoners van het Toneelhuis. 
 
De voorstelling steekt van wal in de weelderige foyer op de eerste verdieping. Nadat hij 
postgevat heeft achter zijn spreekgestoelte, schraapt Wayn Traub uitdrukkelijk zijn keel. Rechts 
van hem is een reusachtige reproductie van Het vlot van de Medusa van Théodore Géricault 
opgehangen. Het publiek heeft zich om en rond zijn katheder aan de tafeltjes geïnstalleerd, en 
luistert aandachtig naar het academische discours dat de jonge theatermaker uit de doeken doet. 
Door het raam achter hem zien we een hoe een Franse vlag trots de komedieplaats voor de 
schouwburg toewuift. De sfeer in de met avondgloed gevulde foyer is – ondanks de berispingen 
van de pseudo-professor aan het adres van enkele laatkomers – ontspannen. De schilder, zo 
doceert Traub, hanteerde de methode van het method painting29, hij probeerde zich zo sterk 
mogelijk in het lot van de drenkelingen te verplaatsen door dagenlang niet te eten of te drinken 
en zich in een stinkende omgeving vol afval op te sluiten, met als resultaat een ondertussen 

                                                 
27 Cassiers, Guy geciteerd in: Van Campenhout Elke, Bergé David, Potentie in plaats van polyvalentie, in: 
Etecetera, februari 2007, jg. 25, nr.105, p.15. 
28 Hermans, Robbie, Every day create your history, oorspronkelijke bron: 
http://www.cuttingedge.be/stage, tekst ter beschikking gesteld op http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, 
laatst geconsulteerd op 07/08/07. 
29 Dit is een knipoog van Traub naar het method acting, een inlevingstecniek met het oog op een 
realistische speelstijl die door de Russische regisseur Konstantin Stanislavski werd gepromoot. 
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wereldbefaamd doek dat de drenkelingen als heldhaftige overlevers van een verschrikkelijke 
ramp voorstelt. “Het hoofdthema is eigenlijk hoe een catastrofe kunst kan worden.”30 
 
De woorden van Traub zijn bijna profetisch voor de toestand waarin de Bourla die avond 
verkeert. Hoe kan hedendaags theater gemaakt worden in een gebouw waarvan de 
geldigheidsdatum lange tijd is overschreden, met een structuur waarin de wetten van een regime 
gebeiteld staan dat reeds lang omvergeworpen is. Is de acteurs eenzelfde lot beschoren als de 
opvarenden van het vlot? Is ook de Bourla een zinkend schip dat al lang door de ratten verlaten 
is? En wacht haar het troosteloze bestaan van vermolmd en vergeten wrak, of kan iemand het tij 
keren? Nadat de slotconclusie van zijn kunsthistorische betoog luidt dat Géricault een loopje 
met de waarheid neemt, verdeelt Wayn Traub zijn publiek in vier groepen van een vijftigtal 
toeschouwers, die door enkele medewerkers van het Toneelhuis op sleeptouw genomen worden. 
Waarheen en of ze allemaal dezelfde voorstellingen te zien zullen krijgen, Joost mag het weten. 
Iemand heeft de koers van de klassieke voorstelling veranderd. Het schip is gekaapt en vaart 
deze avond onder een andere vlag.   
 
We worden tot op het bovenste balkon geleid, het paradijs, dat door de band beschouwd wordt 
als de slechtste plek om het spektakel tussen het bladgouden kader van de Bourla gade te slaan. 
In de gang zien we in een flits een violist wegglippen. Vic De Wachter, Stefan Perceval en Peter 
Seynaeve verwarmen het publiek met een bijzonder lachwekkende opvoering van een 
rechtszaak over een houtworm die de stoel van de bisschop zou hebben aangevreten. Ver onder 
ons, centraal vooraan op scène, zit de rechter op een hoge redderstoel. Langs beide lijsten van 
het toneelkader staan hoogtewerkers opgesteld, waarop de strafpleiters hun plaats hebben 
ingenomen. Wie aan het woord gelaten wordt, mag de hoogte in. Algemene hilariteit als plots 
een van de hoogtewerkers blokkeert. In principe is er geen enkele reden die de hoogtewerkers of 
de redderstoel vereist, maar wel wordt de afstand en het hoogteverschil tussen het publiek, dat 
in de hoogste regionen vertoeft, en de spelers duidelijk. Het parterre slaat een diepe kloof tussen 
hen in. Als de acteurs nog enige overtuigingskracht aan dag willen leggen, moeten ze wel 
mechanische hulpmiddelen inroepen om hun bewegingen uit te vergroten. Uiteindelijk komt een 
klein mannetje van achter het gordijn – dat voortdurend gesloten bleef – tevoorschijn en levert 
het verdict af aan de rechter. Maar het vonnis is onleesbaar, aangevreten door houtwormen, zo 
blijkt. 
 
Dat het schip water maakt, wordt fijntjes duidelijk als emmers in een traphal binnensijpelend 
water opvangen. De speelsheid waarmee Cassiers trawanten de beperkingen en de 
mogelijkheden van de zaal blootleggen, is typerend voor het volledige verloop van de avond. 
Nooit worden de euvels die overkomen moeten worden bij het bespelen van een klassieke 
schouwburg expliciet met de vinger gewezen. Ze worden tot kwaliteit omgebogen of met de 
mantel der creativiteit bedekt. Bijvoorbeeld het immens complexe circulatieapparaat dat als een 
fijnmazig web om de theaterzaal heen geweven zit. De hele avond worden we erdoorheen 

                                                 
30 Traub, Wayne geciteerd in: Sels, Geert, Interview – De Bourla als ark van Noah,, oorspronkelijke bron: 
De standaard, 04/04/07, tekst ter beschikking gesteld op http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, laatst 
geconsulteerd op 07/08/07. 
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geloodst. We moeten zo veel trappen op en af dat ik me even afvraag of mensen met een 
beperkte mobiliteit de voorstelling wel kunnen bijwonen, maar toch komt het geheel ons eerder 
voor als een interessant en spannend parcours dan als een hinderlijke omweg waar we ons 
verplicht door moeten worstelen. 
 
We vinden Ariane van Vliet in de goederenlift. Onderweg zijn we weer enkele verdwaalde 
orkestleden tegen het lijf gelopen. In haar monoloog doet ze het verhaal van een vrouw die 
verloren op zee denkt rond te dobberen, nadat haar relatie op de klippen is gelopen. Doordat de 
ruimte zo krap is, staat het publiek rond het platform tegen elkaar gedrumd, wat een heel 
intieme sfeer opwekt. Hoe meer ze in haar eigen fantasieënwereld terechtkomt, des te dieper 
zinkt het plateau onder haar voeten weg. Ze verdwijnt uiteindelijk met slaapzak en al in een 
eenzaam donker gat en laat haar publiek verweesd achter. Het is een mooi alternatief voor het 
afgaan op de scène, bovendien geeft de lift beneden rechtstreeks uit op de Graanmarkt aan de 
achterzijde van de Bourla. Ze verwijdert zich letterlijk van het theatrale gebeuren in de 
schouwburg en benut zo ten volle de theatrale mogelijkheden die de shortcut tussen openbare 
ruimte en zaal intrinsiek in zich draagt. Een deur opent zich, en we schuifelen verder, weeral 
gangen, weeral trappen, emmers, dan een kamertje waar allerlei mogelijke rekwisieten haarfijn 
in grote kasten opgeslagen worden. De hele wandeling, voorstellingen incluis, ontsluiert de 
grote geheimen van de schouwburg. Hoe die ruimtelijk ineen zit, hoe de voorstellingen 
technisch gerealiseerd worden, wat er zich allemaal buiten de ooghoeken van de reguliere 
theaterganger afspeelt. 
 
De pas de deux, die choreograaf Sidi Labri Cherkaoui ten beste geeft, is gebaseerd op het halve 
hoofdstuk dat Barnes aan zijn slapeloze nachten wijdt. We bevinden ons op de grote scène en 
kijken in de richting van het roodfluwelen gordijn dat voor de gelegenheid dichtgeschoven is, 
zodat we de theaterzaal zelf niet kunnen zien en de ruimte eerder aandoet als een 
multifunctionele black box. Voor het gordijn staat een trampoline opgesteld, waarop en 
waaronder dansers Iris Bouche en Damien Fournier een liefdesduet opvoeren. De spanning is te 
snijden, tot we aan de andere kant van het doek de hoogtewerkers van Perceval en Seynave op 
en neer horen schuiven. Hun voorstelling wordt blijkbaar simultaan opgevoerd voor een van de 
andere groepen, met de onvermijdelijke burenhinder tot gevolg. 
 
Cassiers maakt komaf met het enkelvoudige voorstellingskeurslijf van de Bourla. Steeds weer 
krijgen we een ander gezicht te zien van de Antwerpse toneelzaal, die bewijst een 
toevluchtsoord te kunnen bieden voor heel veel verschillende soorten opvoeringen. Ze is 
getransformeerd tot een polycentrisch geheel, waarin de meest uiteenlopende 
theatertopstellingen zich kunnen handhaven. Door de simultaneïteit van de opvoeringen en de 
‘geluidsoverlast’ die dit soms met zich meebrengt, worden de omliggende ruimten aanwezig 
gesteld en staat de Bourla voortdurend als speler mee op de planken. Bovendien wordt het zo 
mogelijk associaties te generen en bepaalde effecten te construeren.  
 
Als we na de choreografie van Cherkaoui tussen het houten stutwerk in het tweede verdiep 
onder de scène terechtkomen, doet de setting aan als het ruim van een stampend schip. 
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Benjamin Verdonck kruipt voor de gelegenheid in de huid van een houtworm en doet ons het 
verhaal van zijn lot als verstekeling in de ark van Noach, terwijl hij behendig tussen de houten 
peilers van het complexe gebint laveert. Onze blik tracht in de duistere kelderruimte de verteller 
te ontwaren, maar ziet vaker zijn beweeglijke schaduw dan zijn echte verschijning die slechts 
sporadisch voorbijflitst, wat het geheel een mysterieus en indringend cachet geeft. Het 
gestommel dat we horen, wordt door de trampoline twee verdiepingen hoger geproduceerd, 
maar sluit naadloos aan bij de clandestiene habitat van de houtworm, die zich onzichtbaar en 
geruisloos aan het leven op het dek onttrekt.  
 
De grens tussen centrum en periferie wordt continu verlegd, overschreden of in vraag gesteld. 
Het hoofdstuk van Verdonck krijgt slechts betekenis, als er een ander, belangrijker centrum in 
de buurt is, waardoor zijn milieu zich als periferie kan manifesteren. Op hun beurt strijden de 
choreografie van Cherkaoui op scène en de kolder van de drie notabelen aan de andere zijde van 
het doek om de hegemonie van de zaal. Arianne Van Vliet trekt zich dan weer terug in haar 
eigen centrum, en haar aanwezigheid deemstert op die manier langzaam weg uit de ruimte waar 
ze even voordien haar publiek nog met de gastvrijheid van een trotse bewoonster begroette.  De 
centripetale krachten in de schouwburg zijn volledig opgeheven en hebben plaats geruimd voor 
een veelkleurige mozaïek van toneelzaaltjes die zich in de meanders van een grillig parcours 
genesteld hebben. 
 
Dat de avond voor de vier groepen anders verlopen is, valt rechtstreeks te wijten aan de 
verschillende parcours die voor hen uitgestippeld zijn. Doordat de zeven hoofdstukken soms in 
bedekte termen naar elkaar verwijzen, kan het publiek vrij associëren en ontstaat iets wat op een 
narratieve structuur begint te lijken. De link tussen de nachtmerries van Ariane van Vliet en de 
slapeloosheid bij Sidi Labri Cherkaoui is snel gelegd, en er rijst een automatisch vermoeden van 
schuld als Verdocnk uiteindelijk bekent een houtworm te zijn. Maar de verhaallijnen in onze 
hoofden zullen nooit dezelfde dingen vertellen, altijd zal het een uiterst subjectieve weergave 
blijven van wat we zelf uit de avond weerhouden hebben. Het traject dat we afleggen 
ondersteunt dergelijke individualiteit. Overal valt iets te zien, onze blik wordt overstelpt met  
mooie beelden die soms inherent aan de architectuur van het gebouw verbonden zijn, en dan 
weer door de makers zelf geconstrueerd. De omgang op het eerste verdiep is bijvoorbeeld door 
een zee van emmers geblokkeerd, en even later zien we een cellist tussen twee gigantische 
kokers van het circulatiesysteem verborgen zitten. 
 
Lotte van den Berg verenigt uiteindelijk het publiek in de grote theaterzaal met een ingetogen 
tableau vivant van het Vlot van de Medusa, gemaakt door blinden. Want ondanks alles is het 
wel deze titaan die het amalgaam van restruimtes, tussenkamertjes, vergaderzaaltjes, 
opbergplaatsen en machinekamers bij mekaar houdt en waaraan het gebouw haar identiteit 
ontleent. De vredigheid van het tafereel lijkt ons een eind-goed-al-goed-afloop te voorspellen, 
maar als we verzadigd de trappen van de inkomhal afdalen, blijkt dat de vier muzikanten die we 
de hele avond door in alle uithoeken van het gebouw tegen het lijf zijn gelopen, post hebben 
gevat in een aquariumachtige installatie van Peter Missotten. Gelaten zitten ze zij aan zij voor 
zich uit te staren, hun instrument aan hun zijde. Links op een televisiebeeld vertelt iemand het 
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verhaal van Lawrence Beesely, die de ramp van de Titanic overleefde door verkleed als vrouw 
aan boord te klimmen van een van de reddingssloepen. Naarmate het verhaal vordert, vult de 
bak zich met water.  
 
Het publiek kijkt van op de trappen toe hoe het water tot aan de lippen van de vier strijkers in 
hun enge glazen kooi komt te staan en zij zich uiteindelijk aan de onophoudelijke watertoevoer 
moeten overgeven. Door de ramen in de inkomdeuren ziet het de stad al lonken, die zich 
inmiddels in het gewaad van de nacht heeft gehuld Het aquarium heeft zich ondertussen 
volledig met water gevuld, waardoor de muzikanten, stoel en instrumenten incluis, zich als 
drenkelingen onder water moeten weten te handhaven en soms even bovenaan naar adem 
komen happen. Het is een onthutsend mooi beeld over een gruwelijke realiteit. Ondertussen 
krijgt het publiek bij wijze van afscheid een shot jenever aangeboden, alsof het na de zwalpende 
tocht in deze stuurloze ark nog niet dronken genoeg was. 
 

 

 

Voorlopig besluit 

 

In de drie cases wordt het parcours ingezet als ruimtelijk concept om de voorstelling te 
theatraliseren. Bij Gielens fungeert de wandeling nog steeds als theatraal voorspel van een 
nadien te bereiken climax. Toch wijkt de ingreep – de “tijdelijke verbouwingswerken” – van de 
conventie af, doordat de starre grenzen tussen acteurs- en publieksruimte overgestoken worden, 
en de wandeling hier niet plaatsvindt in een zee van royale weelde. Het resultaat blijft evenwel 
een enkelvoudig parcours met een duidelijk vooraf bepaald begin- en eindpunt. Ook het 
parcours in de voorstelling van Cassiers wordt ingezet bij wijze van voorspel, met dien 
verstande dat het een multi-orgastische voorstelling betreft. Het traject doet hier dienst als 
intercellulaire overgangszone, die zich van het vorige verwijdert en het publiek op iets nieuws 
voorbereidt. Enkel bij Avdal is het ‘tussendoor’ of het ‘voordien’ verdwenen. Zoals hoger 
vermeldt, is dit slechts het eerste deel van Some notes are. Tijdens het tweede deel – dat in het 
volgende hoofdstuk besproken wordt – zit het publiek in conventionele frontale opstelling. 
Vanuit die invalshoek gaat het dus weldegelijk om een vooruitgeschoven deel, maar in 
tegenstelling tot de twee andere voorstellingen is er geen strikte ruimtelijke tweedeling tussen 
parcours enerzijds en voorstelling anderzijds. Het is de scène zelf die als bewegend lokaas voor 
de ogen van de toeschouwers wordt gehouden, waardoor zij genoodzaakt zijn in haar 
voetsporen te treden.  
 
Het kluwen van de vier parcours in de Bourla ligt nog het dichtst bij het concept van een 
labyrint, de absolute desoriënteerder van de blik. Tijdens de ‘intermezzo’s’ hebben de 
toeschouwers de kans om zich te goed te doen aan tal van kleinschalige, maar ontroerende 
ingrepen waarlangs het parcours passeert, zoals een mini-tentoonstelling van Benjamin 
Verdonck, projecties van golvende huizen in de stad of gangen volgestouwd met emmers. Nooit 
echter is er overzicht, niets dat ons ondubbelzinnig aangeeft waar we ons precies in het gebouw 
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situeren. Het labyrint is een archaïsch model, en nog steeds een van de effectiefste om de blik 
klem te zetten, zodat elke evasie een lichamelijke inspanning vergt. Zelfs Barbarella ziet zich 
genoodzaakt beroep te doen op de bevallige assistentie van een (blinde!) engel om uit de 
onontwarbare slingerlijnen van het labyrint te ontsnappen. Door de ontstentenis van een 
beschouwelijk geheel, komt de nadruk op de fysieke ervaring te liggen en verandert de perceptie 
van de ruimte. “The very fact that they participate heightens their perception.”31  
 
Een parcours genereert bovendien steevast beweging en verzekert zo een dynamische 
verhouding tussen lichaam en ruimte die in de theaterzaal, met een publiek dat aan de tribune is 
vastgeklonken, ondenkbaar is. Johannes Odenthal citeert in die context Rudolf von Laban. 
“Raum is verborgener Grundzug der Bewegung, und Bewegung ist ein sichtbarer Aspekt des 
Raumes,” en vervolgt zelf verder: “Durch die Anbindung an den Erfahrungsbegriff und an die 
Bewegung rückt der Mensch in einer neue Weise ins Zentrum des Raumverständnisses. Der 
geometrische Raum der Zentralperspektive, wie er auch das Theater bis ins 20. Jahrhundert 
beherrschte, er wird aufgebrochen, er wird in seinen starren Herrschafft erschüttert, er 
explodiert.”32 Het enige element dat in het parcours altijd centraal staat, is het lichaam. Theater 
wordt zo een immersieve ervaring, en de blik kan dankzij de beweging van het lichaam ten volle 
de ruimte, die zelf ook beweegt, exploreren. 
 
 
 

III.Centripetaliteit en de blik 

 
 
Het concept centripetaliteit is inherent aan de theaterzaal van de traditionele schouwburg 
vastgeklonken. Het impliceert dat er één centraal punt is dat de volledige ruimte organiseert. 
Omdat Heine Avdal er in Some note are in is geslaagd een zeer scherpe synthese van die 
theaterzaal en de centripetaliteit die daar onlosmakelijk mee is verbonden, lijkt het mij zinvol 
hem, bij wijze van inleiding op de problematiek, meteen aan het woord te laten.  

                                                 
31 Brook, Peter, The empty space, Macgibbon & Kee, London, 1969 (eerste ed. 1968), p.57. 
32 Odenthal, Johannes, Abräumen, in: Ballettanz Das Jahrbuch 2006, Friedrich Berlin Verlag, Berlin, 
2006, pp. 17-18. 
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SOME NOTES ARE (2) 

HEINE AVDAL 
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Exorcizing the tractor 

 
De mooiste synthese van de klassieke schouwburg is het scènebeeld dat Heine Avdal in zijn 
voorstelling “some notes are” tijdens een geniale choreografie met tape op de theatervloer 
uitzet. Het publiek dient, na een tumultueus begin en een obligatoir verblijf in een 
geïmproviseerde foyer, plaats te nemen in de tribune. Een wit projectiescherm is neergelaten en 
het geheel doet eerder aan als een cinema dan als een theater. Het contrast met het voorgaande is 
enorm. Daar waar toeschouwers voor de pauze de gehele voorstelling nog konden manipuleren 
door niet in de tribune plaats te nemen, of door één van de stoelen die Avdal onophoudelijk 
herschikte te bezetten, bevindt het zich nu in een krappe, benauwde ruimte. Op het scherm 
wordt het beeld van een lege tribune geprojecteerd. De lichten blijven aan, minuten tikken 
voorbij. Tot Avdal het doek omhoog hijst en de scène, met niets dan een leeg stalen frame en 
een projector ervoor, zich tentoonspreidt. Avdal begint koortsachtig een figuur met witte 
plakband op de donkere bodem te tapen: twee congruente driehoeken, diametraal tegenover 
elkaar opgesteld. Ze schetsen de traditionele verhoudingen tussen auditorium en scène – een 
hiërarchisch geordend publiek, frontaal voor een lijst, haar zichtlijnen in één vluchtpunt 
gevangen. Twee evenwaardige figuren, om één centraal punt gespiegeld; twee gescheiden 
werelden. De projector insinueert dat wat zich in het frame afspeelt, de projectie is van de 
tegenoverliggende wereld. De figuur van Avdal beschrijft de theaterzaal als verzameling van 
illusiescheppende elementen. Met een frontale publieksopstelling die geënt is op het perspectief 
in een lijst, wordt de illusie hooggehouden en niet verstoord door toevallige, ongecontroleerde 
elementen uit de alledaagse wereld. Het volledige stuk van Avdal is een proces van 
bewustmaking. Toeschouwers worden gewezen op de absurditeit van de conventies die binnen 
het theaterbezoek heersen. Het scènebeeld dat Avdal voor zijn publiek optrekt, kan in de 
gegeven context niet anders begrepen worden dan als reminiscentie aan de conventionele 
theaterruimte en is er, gezien het ongebruikelijke verloop van de voorstelling, de bevraging van.  
 
De ruimteconceptie van de klassieke schouwburg wortelt in het dramatisch theater, waar het 
narratieve aspect botviert en alle andere componenten, zoals de aanwezigheid van het publiek, 
de reële ruimte en de technologie, gemaskeerd worden. In “Postdramatic Theatre” wijst Hans-
Thies Lehmann op het feit dat theater en drama in de tweede helft van de twintigste eeuw van 
elkaar zijn weggedreven, met de nodige repercussies op de ruimteconceptie en -perceptie die 
door theatermakers vooropgesteld worden. “The mode of perception is shifting: a simultaneous 
and multi-perspectival form of perceiving is replacing the linear-successive. A more superficial 
yet simultaneously more comprehensive perception is taking the place of the centred, deeper 
one whose primary model was the reading of literary texts.”33 De elementen die Avdal uit de 
klassieke schouwburg isoleert - de zitplaatsen voor het publiek, de speelruimte voor de acteurs, 
het kader en het centraalperspectief - hebben tot doel de voorstelling te ondersteunen, haar te 
helpen opbouwen en alles is erop gericht ze zo weinig mogelijk aanwezig te stellen in het teken 
van de absolute suprematie van de illusie. Dat het geheel herinnert aan Richard Schechners 
schematische voorstelling uit 1973 van wat hij als orthodox theater omschrijft, hoeft niet te 
                                                 
33 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Routledge, Oxon, 2006, p. 16 (vertaling Karen Jürs-
Munby; oorspronkelijke titel Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999). 



 

 31

verwonderen. Schechner, grote tegenstander van het orthodox theater, wijst al op de mogelijke 
autonomie van sommige van haar componenten. “the production elements need no longer 
‘support’ a performance. At certain times these elements are more important than the 
performers.”34 Het feit dat in Schechners ‘Environmental Theater’ niet langer gepoogd wordt 
om de illusie van een plek te creëren, maar wel a functioning space, is de hoofdreden van zijn 
verwerping van het klassieke theater-concept. 
 
Eén van de grote steunpilaren van de illusie in het theater is het perspectief. De tekening van 
Avdal is tweedimensionaal, lijnen in een vlak, twee onveranderlijke geometrische figuren, 
gevormd met vluchtlijnen door een centraal verdwijnpunt. Het perspectief is inherent verbonden 
aan het theater van de beschouwing en dus aan het dramatisch theater. “Panofsky’s dictum 
regarding perspective, that it facilitates ‘objectification of view’, is now classic. Perspective is 
an effective tool for creating distance; it reduces the size of objects, moves them back, or fades 
out things that do not fit in with the horizon it envisions.”35 Het centraalperspectief is 
overzichtelijk en staat ten dienste van de linear successive perception waar Lehmann het over 
heeft, waar beelden elkaar op ordentelijke wijze opvolgen. Het is hiërarchisch georganiseerd en 
kan dingen die niet terzake doen of minder belangrijk zijn in de marge plaatsen, of helemaal uit 
het beeld bannen. Dat de blik door dit soort selectieve weergave van de dingen gemanipuleerd 
wordt, is niet altijd even duidelijk aangezien een perspectiefbeeld de indruk geeft de 
werkelijkheid oprecht en onbevooroordeeld te registreren. De centripetaliteit van het beeld dat 
Avdal geconstrueerd heeft staat in schril contrast met het chaotische, ongecoördineerde begin 
van de voorstelling. Bij ervaringstheater, waar de interactie tussen lichamen (van acteurs en 
publiek) van primordiaal belang is, is een opstelling die een perspectivisch, beschouwend, 
objectiverend zicht op de scène genereert contraproductief.  
 
Avdals installatie belicht dan ook de onmogelijkheid van dergelijke theateropstellingen, die 
desondanks nog steeds als standaard gelden in theaterarchitectuur. “Onze traditionele 
schouwburgen zijn de erfgenamen van het Renaissance-theater, een ruimte waarin alle 
perspectieflijnen samenkwamen in dat éne gevulde middelpunt, de plek van waaruit de vorst het 
gebeuren aanschouwde. Vandaag zit daar niemand meer.”36 Marianne Van Kerkhoven legt de 
vinger op de wonde. Ooit de perfecte afspiegeling van het maatschappelijk bestel, zijn theaters 
inmiddels van hun spiegelbeeld vervreemd en verworden tot stille getuigen van een in onbruik 
geraakte façon de vivre. Desalniettemin zien we dat de typologie van die traditionele 
schouwburg niet afgeschreven lijkt. Izenour stelt: “Theater auditorium design up to this time 
cannot be understood in terms other than an almost perverse preoccupation by architects with 
the horseshoeplan”37 Ook Eversmann maakt een vergelijkbare opmerking: “Moderne 
tegenhangers van dit soort theaters maken gebruik van andere materialen en tenderen naar 
minder decoratie in het auditorium. Wel handhaven ze in elk geval het verhoogde podium, de 

                                                 
34 Schechner, Richard, 6 axioms for environmental theatre, in: The Drama Review, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, spring 1968, vol.12, nr. 3, p. 45. 
35 Grau, Oliver, Virtual art. From illusion to immersion, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, 
p.40. 
36 Van Kerkhoven, Marianne, De geschreven ruimte, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 25-26. 
37 Izenour, George C., Theater design, Yale university press, New Haven, 1996, p. 577 (eerste ed. 1977). 
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toneellijst en het voordoek. Het is deze categorie van theaterbouw die nog steeds als min of 
meer prototypisch voor het verschijnsel ‘theater’ gezien wordt.”38  
 
In Avdals resumptie zijn niet alle zitplaatsen evenwaardig; het perspectief is slechts voor één 
geprivilegieerde toeschouwer perfect. De overigen moeten zich tevreden stellen met een beeld 
dat vervormd is door een zijdelingse opstelling of verstoord door andere theatergangers in hun 
zichtveld. Het is die éné ideale plek in de zaal, l’oeil du prince, waarop alles vastzit. Een 
ankerpunt dat alle dingen ordent en betekenis geeft. Bovendien dekt het gezichtsveld van de 
toeschouwers slechts een beperkt deel van de ruimte, namelijk de driehoekvormige sector door 
Avdal uitgezet. De randvoorwaarden van de opstelling dwingen de blik, versluieren een deel 
van de waarheid, manipuleren het beeld. Toeschouwers zijn niet vrij plaats te nemen waar ze 
willen, naargelang de rol die ze willen spelen. De kritiek die Schechner hierop spuit is 
exemplarisch: 
 

Have you ever thought how stupid the proscenium theatre is architecturally? 
Start with the auditorium, the “house”. A silly name for row after row of 
regularly arranged Seats – little properties that spectators rent for a few hours. 
Nothing here of the freedom of arrangement in a house where people live – 
and can push the funiture around. And most of the places in the “house” are 
disadvantageous for seeing or hearing. The First few rows are so close that the 
actors – in their effort to project to the back and up to the balconies – spit all 
over you; the seats to the side give a fun-house mirror view of the stage, all 
pulled out of proportion; the seats at the back of the orchestra under the 
balcony are claustrophobic and acoustically murder; the view from the second 
balcony makes the stage look like a flea circus. Only a few seats in the 
orchestra, mezzanine, and first balcony offer anything like a pleasing view of 
the stage. But this is no surprise. The proscenium theatre was originally 
designed to emphasize differences in class and wealth. It was meant to have 
very good seats, medium seats, poor seats, and very bad seats.39 

 
De experimenten die Schechner met The Performance Group uitvoerde, sproten helemaal voort 
uit deze veroordeling. Alle aspecten die het publiek in een keurslijf dwongen, werden 
zorgvuldig vermeden. In de plaats kreeg het publiek de keuze en de macht om de voorstelling te 
beïnvloeden. Door de vrije opstelling, over de volledige speelruimte verspreid, wordt het corpus 
van het publiek een medium, dat organisch is, dat verandert, dat ruimte vormgeeft, afbakent, 
openbreekt, naargelang de interactie tussen lichamen. Het ene, actieve centrum dat zich in de 
klassieke schouwburg gedwee tussen de contouren van het kader ophoudt, woekert nu doorheen 
de volledige zaal, hoopt zich op in verscheidene energiecentra, om ergens in een achterhoekje 
uit te doven. Het is de communicatie tussen het lichaam en de ruimte die de belangrijkste rol 
speelt, niet de plot van een verhaal. De speelplek wordt niet opgebouwd met lijnen die grenzen 

                                                 
38 Eversmann, Peter, De ruimte van het theater, Amsterdam, 1996, p.116. 
39 Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p.30. 
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afbakenen, maar met volumes die zich tot elkaar verhouden, versmelten en weer splitsen, en zo 
ruimte genereren die niet statisch is, maar evenveel leeft als de lichamen die haar constitueren. 
 
Als we, naar analogie met het model van Eversmann, de ‘primaire ruimte’ van de klassieke 
theaterzaal kunnen omschrijven als de deelverzameling van twee gescheiden territoria - die van 
het publiek en die van de acteurs, is het een ontmoetingsplaats waar deze met elkaar 
geconfronteerd worden, waar de toeschouwers emotioneel en mentaal verbonden worden en 
waar “the bringing about of affective recognition and solidarity by means of the drama and the 
affects represented and transmitted to the audiencee within its frame”40, kortom de catharsis, als 
belangrijkste doel vooropgesteld wordt. De twee zones van Avdal zijn elk vanuit een niet nader 
gespecifiëerde plek toegankelijk. Zijn model maakt de grens van de toeschouwersruimte deels 
permeabel. Voordat hij de stippellijn uitzet, tapet hij zijn eigen schoenen in en trekt die uit. De 
toeschouwers passen zich bij het binnenkomen aan de regels van het huis aan en laten zo altijd 
een deel van zichzelf achter. Eens ze hebben plaatsgenomen, assimileren ze, worden ze 
gedirigeerd, en zijn ze hun macht en autonomie kwijt. Over de wereld waar ze vandaan komen, 
doet hij geen uitspraak, hij legt de aandacht op het centrum, op de essentie van het 
conventionele theater. De opening die hij op de achterwand van de scène getaped heeft 
impliceert een onbekende, mysterieuze, onzichtbare achterliggende wereld die in de hoofden 
van de toeschouwers deel gaat uitmaken van de theatrale ruimte. Deze is dus veel groter dan de 
waarneembare theaterruimte, theater reikt verder dan de blik. In het uitstippelen van de grenzen 
die de waarneming beperken, ligt tevens een appel aan de fantasie.  
 
Dat het sturen van de blik een eeuwenoude strategie is voor theatermakers, vertaalt zich ook 
architecturaal. Alle componenten van Avdals installatie zijn inherent schatplichtig aan de blik, 
aan het centraalperspectief dat sinds de late renaissance door decorbouwers en 
theaterarchitecten ingezet werd om te theatraliseren, om “waardig, plechtig, absoluut (te) kijken, 
naar wat bestaat om perfect, om ideaal gezien te worden.”41 De frontale hiërarchische 
positionering van de stoelen, de middelpuntszoekende zichtlijnen, de lijst die zich dominant 
centraal in het zichtveld van de toeschouwers bevindt, de strikte scheidingslijn die de 
theaterzaal van de echte wereld isoleert. Avdal resumeert de conventionele theateropstelling tot 
een illusiemachine die de blik in een strak afgelijnde matrix gevangen houdt. Het is een 
architectuur van de macht, waar alle inbreng van het publiek, alle tegenspraak, alle imperfectie 
geweerd wordt. 
 
Maar met het ontstaan van cinema verliest theater haar monopolie tot het scheppen van illusies. 
Lehmann merkt op dat theater door cinema op eigen terrein verslagen is. Wat tot dan toe het 
inherente domein van theater was - de representatie van acterende personen in beweging - is 
veroverd door bewegende beelden van de cinema, waardoor theater in een existentiële crisis 
terechtkwam. Cinema en televisie worden machtsmiddelen bij uitstek die theater in alles wat ze 

                                                 
40 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Routledge, Oxon, 2006, p. 21 (vertaling Karen Jürs-
Munby; oorspronkelijke titel Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999). 
41 Verschaffel, Bart, Rome, over theatraliteit. in Vlees en Beton 16, Laat- XXe-eeuws genootschap voor 
architectuur en stedebouw, Mechelen, 1990, p. 23. 



 

 34

tot dusver te bieden had naar de kroon steken. De opmerking van Eisenstein die in die context 
door Tafuri geciteerd wordt: “Revolutionary theatre as a problem no longer exists. It is absurd 
to perfect a wooden plow; one buys a tractor.”42 wijst op de onmogelijkheid van conventioneel 
theater om haar belager met gelijke wapens te bekampen. De machteloosheid van het publiek bij 
cinema en televisie is absoluut, en de geschapen illusies onovertroffen.  
 
Schechner, die met zijn environmental theater op zoek was naar interessante 
groepsmechanismen, wijst op het machtsmechanisme van televisie, waarbij alles vanuit één 
centrum gecontroleerd wordt. L’oeil du prince is nu panopticon dat alle kanalen dirigeert en 
distribueert. “the audience is scattered, individualized, impotent. An actual community situation 
is impossible because community depends on presence, the convergence of many sense and 
space fields. The scattered audience is in many different fields, reacting in diverse ways. All 
feedback passes through media point M, and spectators cannot get in direct, unmediated contact 
with each other. At most feedback can be indicative of feeling; it cannot be spontaneously 
expressive of feeling. The need for M is more than a convenience: It puts control of the situation 
into the hands of whoever controls M.”43 Het machtsspel van Avdal, die het publiek 
minutenlang voor een stilstaand beeld laat wachten illustreert de hulpeloosheid van het publiek, 
dat zich volledig aan zijn goodwill overgeleverd weet. De voortgang van de voorstelling ligt 
helemaal in Avdals handen, het publiek kan op geen enkele wijze tussenkomen. 
 
Lehmann besluit: “under the impression of new media, the old ones become self-reflexive.”44 
Verder stelt hij dat nieuwe vormentaal van een genre volgt uit de decompositie van het geheel in 
individuele elementen. Het genre wordt uiteengerafeld, lichaam en taal zijn niet langer 
onafscheidelijk, de splitsing acteur-publiek verliest haar absolute geldigheid, eenheid van tijd en 
ruimte wordt verworpen en geluid en beeld hoeven niet langer harmonisch samen te vallen. De 
enige strategie om niet aan de suprematie van film ten onder te gaan, is alles wat aan haar 
herinnert uit te drijven, en dat is een theater dat niet meer onomwonden aan drama en illusie 
gelinkt is. Lyotard heeft het over energetic theatre, een theater voorbij drama, dat het libido 
boven de rede stelt. Dat de blik hierbij de eerste is die het moet vergelden, is dan ook niet 
toevallig, want het zicht is misschien het meest objectieve zintuig. “Als theater in essentie een 
kijksituatie is, dan staan vele podiumkunstenaars daar erg kritisch tegenover: ze problematiseren 
of ze censureren de blik. Ze spreken andere zintuigen aan dan het gezicht en het gehoor”45 
 
Zoals eerder vermeld is de hele voorstelling van Avdal opgebouwd rond de visuele perceptie, 
maar die perceptie heeft ook een bedrieglijke dimensie. Hoe realistisch alles lijkt, het blijft 
trucage, métier en voortdurend weerklinkt de vraag: hoe zit het nu écht? Eenmaal Avdal het 

                                                 
42 Tafuri, Manfredo, The sphere and the labyrinth. Avant-Gardes and architecture from Piranesi to the 
1970s., Massachusetts Institute of Technology, 1987, p.108 (vertaling Pellegrino d’Acierno en Robert 
Connoly; oorspronkelijke titel La sfera e il labirinto, Einaudi, Torino, 1980). 
43 Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p.250. 
44 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Routledge, Oxon, 2006, p. 50-51 (vertaling Karen Jürs-
Munby; oorspronkelijke titel Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999). 
45 Janssens, Joris, Labyrintorium. Over inzicht en zintuiglijkheid, in: Uyterhoeven, Michel (red.), Pigment. 
Tendensen in het Vlaamse podiumlandschap, Ludion, Gent/Vlaams Theater Instituut, Brussel, 2003, p.99. 
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frame heeft ingetaped worden er beelden op geprojecteerd. Oorspronkelijk een rechtstreeks 
opgenomen beeld van Avdal die de achterwand van het scherm met donkere verf begint te 
beschilderen, maar naarmate het donkere vlak op het scherm zich uitbreidt, komt een afbeelding 
van dezelfde lege tribune tevoorschijn, hetzelfde als in de cinema-scène. Een bevreemdend 
beeld, dat het voorafgaande in vraag stelt. Is dit het samenspel van twee projectoren, of toch een 
vooraf opgenomen beeld en heeft Avdal de bewegingen simpelweg goed ingestudeerd? Het 
klassieke schouwburgtheater wordt op dezelfde manier gemanipuleerd, en is dus even 
bedrieglijk. Haar onmogelijkheid wordt andermaal benadrukt. 
 
Avdal heeft het goed begrepen. Het subject van zijn koortsachtige choreografie mag dan 
verwijzen naar de conventionele theaterruimte, de voorstelling zelf is een energiebom die tussen 
het publiek explodeert, haar als opgejaagd wild uiteenrijt en later opnieuw samenbindt. Avdal 
heeft de volledige voorstelling ontbonden, en haar organen één voor één, met een onaflatende 
secuurheid tentoongesteld en bij momenten schaamteloos in het gezicht van het publiek 
geknikkerd. Hij heeft het publiek ongecoördineerd losgelaten in een lege ruimte en haar 
vervolgens in een cinemazaal gevangengezet. Het is een confrontatie geworden met de 
absurditeit van een conventioneel theaterbezoek, een verwijzing naar Schechners frustratie en 
tegelijk een voorbeeld hoe het anders kan. Op geen enkel moment bouwt Avdal een structuur op 
die als narratief gelezen kan worden, nooit wordt het een kabbelend verhaal, het resultaat is not 
smooth but rollercoaster.46 
 

                                                 
46 Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973, p19. 
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De theatrale kooi 

 
“De theaterzaal die zich in de stad van de stad afzondert, bestendigt en radicaliseert daardoor 
ook de voorlopige en onvoltooide theatralisering en idealisering van de stad en van het 
spektakel in de Blijde Intredes. Het vorstelijke perspectief wordt in het theater verduurzaamd en 
definitief, de vorstelijke blik wordt er absoluut, en de stad is er een ideale wereld.”47  
 
Vanaf het moment dat de ontmoeting tussen publiek en acteurs zich niet meer in de 
openbaarheid van de stad afspeelt, maar binnen de muren van een gebouw, kunnen de grenzen 
van de ‘primaire ruimte’ architecturaal vormgegeven worden. Het theatergebouw is de 
belichaming van alle conventies die binnen het bezoek opgenomen zijn en heeft als doel de 
toeschouwers hun plaats aan te wijzen. Een plaats die lange tijd bepaald werd door sociale 
status en een zo optimaal mogelijk zicht op een perspectivisch georganiseerde toneelscène. Het 
theater begint niet bij het doven van de lichten in de zaal. Daarvóór, tijdens het parcours dat de 
bezoekers tot publiek transformeert, begint de theatraliteit. Zo fungeert het theater als een 
“framing device”48. Schoolvoorbeeld is de Opéra de Paris van Garnier uit 1870, dat omzeggens 
meer ruimte voor verpozing in de foyers voorziet dan voor de theaterzaal zelf. De 
democratisering van het theatergebouw had haar intrede ten tijde van de Opéra van Garnier wel 
al gedaan, zo merkt Carlsson op, maar ze was nog steeds het toonbeeld van een decadente 
burgerlijke cultuur. “As such theatres became the favored gathering places of the new monied 
classes their public spaces became a kind of indoor parade ground not only for the gatering of 
fashionable society, but even more important, for its display. Audience support spaces 
proliferated – lobbies, galleries, vestibules, grand staircases, until they occupied, in the great 
opera houses of the late nineteenth century, more space than either the auditorium or the 
stage.”49 
 
“Als de foyer belangrijker wordt dan de zaal is er iets mis”50 De tegenbeweging die zich sinds 
de historische avant-garde uit het begin van de twintigste eeuw in theaterkringen manifesteerde, 
revolteerde niet enkel tegen het illusionistisch naturalisme dat door tijdgenoten en voorgangers 
hoog in het vaandel gedragen werd. Ook de elitaire elegantie en de (klein)burgerlijke mentaliteit 
van het publiek dat veeleer in de praatjes achteraf dan in het opgevoerde werk geïnteresseerd 
was, werden kop van jut. Het feit dat het vooral de architectuur was die de toeschouwers van 
voldoende zitvlees voorzag, leidde ertoe dat de volledige typologie van de klassieke 
schouwburg herdacht diende te worden. “La remise en question du lieu théâtral depuis la fin du 
XIXe siècle réside essentiellement dans le désir d’échapper aux contraintes du théâtre à 
l’italienne. Il s’est agi soit de le transformer, soit de construire des architectures nouvelles, soit 

                                                 
47 Verschaffel, Bart, Rome, over theatraliteit. in Vlees en Beton 16, Laat- XXe-eeuws genootschap voor 
architectuur en stedebouw, Mechelen, 1990, pp. 36-38. (oorspronkelijke cursivering) 
48 Goffmann, Erving, Frame Analysis, Harmondsworth, Penguin, 1975. 
49 Carlson, Marvin, Places of performance. The semiotics of theatre architecture, Cornell University 
Press, Ithaka (NY), 1992, p.151-152. 
50 T’Jonck Pieter, Spelen met gebouwen. Een sluimerend reservoir, in: Etcetera, maart 2000, jg. 18, nr. 
71, p. 55. 
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de trouver de nouveaux espaces.”51 Theater moest terug naar haar roots, moest worden 
uitgepuurd, en ontdaan van haar institutionele juk.  
 
‘Vormsnoei’ van de Nederlandse choreografe Sanne Van Rijn is in die optiek een provocerende 
architecturale geste. Ze schuimt theaters, kerken en musea af met een zelfgeconstrueerde witte 
doos waarin ze haar voorstelling plaats laat vinden. Van Rijn synthetiseert de essentie van 
theater tot een vertrek met 4 muren, dat onderdak verleent aan een publiek en drie Japanse 
danseresjes in witte jurkjes. Haar witte box, die zowat overal neergeplant zou kunnen worden, 
brengt de puurheid van het modernisme van pakweg de Villa Savoye van Le Corbusier in 
herinnering. De witte kubus, prototype van de ideale vorm, doet geenszins de moeite zich in 
haar context in te passen, maar staat als een eiland in de ruimte. Door haar abstracte gestalte 
straalt het ding een zekere monumentaliteit uit, en een zekere sérieux. Geen bricolage, ook niet 
aan de buitenzijde, maar degelijk afgewerkt en gaaf, zoals het een zichzelf respecterende kubus 
betaamt. Het is een onaantastbaar maagdelijk wit blok dat geen anomalieën verdraagt en dat elk 
greintje alledaagsheid de kop indrukt. Zo, en niet met behulp van rijkelijk geornamenteerde 
promenades in een weelde van bladgoud en fluweel, ontstaat de afstand met de werkelijke 
wereld van de dagelijkse beslommeringen en van alles wat banaal is en wordt de theatraliteit 
van de voorstelling bewerkstelligd. 
 
Geen uitdrukkelijk gemarkeerde inkom, luxueuze foyers of royale trappenpartijen, één enkele 
ruimte volstaat. Een puur poor theater, dat in die zin aan de eisen van Jerzy Grotowski 
tegemoetkomt. “By gradually eliminating whatever proved superfluous, we found that theatre 
can exist without make-up, without autonomic costume and scenography, without a separate 
performace area (stage), without lighting and sound effects, etc. It cannot exist without the 
actor-spectator relationship of perceptual, direct, “live” communion.”52 Alles in de setting is 
erop gericht de voorstelling uit te zuiveren tot een ontmoeting van de danseressen en het 
publiek. En zelfs dit treffen gebeurt met de nodige gereserveerdheid als was het de eerste 
kennismaking tussen de partners van een gearrangeerd huwelijk. Een meisje komt 
schoorvoetend het publiek groeten en wordt, nog voor ze de kans heeft zichzelf fatsoenlijk voor 
te stellen, door een ander meisje weggeleid. Zo gaat het een hele tijd door. Typetjes worden aan 
ijltempo op- en afgevoerd: blootsvoets, met laarsjes, met balletslofjes of op klompen. Van 
toerist met fototoestel over danseres in kimono tot verleidser in SM-outfit – zweepje en 
rijglaarsjes incluis. Maar, zo merkt Elke Van Campenhout in De Standaard op, “De vorm knelt 
rond hun lichaam als een slecht passend schoentje”53 
 
Door het statisch karakter van de setting – de belichting blijft gedurende de ganse voorstelling 
gelijk, het frontale standpunt van de toeschouwers verandert nooit en er is geen sprake van 
decorwissels – kan het publiek zich onmogelijk onttrekken aan dat wat opgevoerd wordt. “We 
wilden vermijden dat het iets zou worden als televisiekijken – iets dat gewoon doorloopt buiten 
                                                 
51 Lecat, Jean-Guy, L’espace – le théâtre – le lieu, in: Actualité de la scénographie, oktober 2006, No 
149, p. 40. 
52 Grotowski, Jerzy, Towards a poor theatre, Methuen Drama, London, 1969, p. 19. 
53 Van Campenhout, Elke, De toeschouwer maakt de voorstelling, in: De Standaard, 02/09/2004, 
https://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 29/07/07. 
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het publiek om”, aldus Van Rijn in een gesprek met Jef Aerts.54 De theatraliteit is volmaakt. 
Bovendien benadrukt de immobiliteit die zich in de hele voorstelling heeft ingenesteld het feit 
dat het hier weldegelijk om theater gaat en dat écht, waarachtig theater zich juist door dit vast 
standpunt in tijd en ruimte van cinema onderscheidt.  
 

“In an ideal relation with a true actor on a bare stage we would continually be 
passing from long shot to close, tracking or jumping in and out – and the 
planes often overlap. Compared with the cinema’s mobility, the theater once 
seemed pounderous and creaky, but the closer we move towards the true 
nakedness of theatre, the closer we approach a stage that has a lightness and 
range far beyond film or television.”55 

 
De installatie van Sanne Van Rijn heeft als voornaamste randvoorwaarde de strakke ruimtelijke 
begrenzing die de continuïteit in de ruimte verzekert. Het beeld is zo dominant, dat elke 
fictionalisatie van de ruimte – doen alsof (delen van) werkelijke ruimten eigenlijk andere 
ruimten verbeelden56 – onmogelijk gemaakt wordt. En dit heeft belangrijke repercussies voor de 
ervaring van de toeschouwers, want die krijgen bij een klassieke kijkhouding impulsen van de 
scenografie om te fantaseren. Nu zijn het echter enkel de personages die de danseressen met een 
ongeziene gezwindheid te berde brengen die hun associatief brein moeten stimuleren. Maar het 
ijzige wit van de doos is genadeloos. Hoe zeer ze zich ook in hun rol trachten te wurmen, nooit 
zullen ze op een geloofwaardige manier in deze onherbergzame habitat kunnen aarden. De enige 
actieve elementen in de voorstelling zijn de danseressen en de blik van het publiek, en daarmee 
moet alles gebeuren. De aankondigende tekst op de site vat de doelstellingen van de opvoering 
bondig samen: “Vormsnoei gaat over de noodzaak tot zelfpresentatie en de onvermijdelijke 
fouten die iedereen daarin maakt. In de voorstelling gaan drie spelers op zoek naar de norm van 
het moment. Ze laten zich helemaal leiden door wat u van hen verwacht. Zij zijn dus nauwelijks 
voorbereid, maar u weet gelukkig wat u te doen staat. Zij bevinden zich in uw blik. Aan u om te 
kijken waar en hoe u ze wil hebben.”57  
 
De box van Van Rijn is neutraal, maar bovenal taai, dominant en calvinistisch streng. De 
maximale afstand tot het publiek is beperkt, de danseressen kunnen zich nergens verschuilen, 
zijn altijd aan hun publiek tentoongesteld. Doordat het wit van de muren alles zo expliciet 
aanwezig stelt is de box eerder een antithese van het klassieke theater dat met haar mysterieuze 
duisternis in de zaal een raadselachtige sluier over de voorstelling laat neerdalen. Niet alleen 
theatermakers slagen er zo in de geheimen van hun spektakel in alle veiligheid te bewaren, ook 
toeschouwers kunnen rekenen op de nodige discretie. Bij Van Rijn niet dus. De lichten worden 
nooit gedoofd, niemand die iets kan verbergen. Alle illusie is uitgesloten. Dit is het theater van 

                                                 
54 Aerts, Jef, “Ik voel me meer beeldend kunstenaar dan theatermaker”, in: De Tijd, 03/05/2004, 
krantenknipsel geconsulteerd in persmap in de VTI bibliotheek. 
55 Brook, Peter, The empty space, Macgibbon & Kee, London, 1969 (eerste ed. 1968), p. 87. 
56 Eversmann, Peter, De ruimte van het theater, 1996, Amsterdam, p.51-52. 
57 Geciteerd uit de bondige toelichting op de website van ZT Hollandia, https://www.zthollandia.nl, laatst 
geconsulteerd op 24/01/07. 
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de waarheid, waar niemand aan zijn plichten ontkomt of zich aan het oog onttrekt. Wie ziet, 
heeft macht en die macht bevindt zich in vormsnoei duidelijk in het kamp van het publiek.  
 
Toekijken, zo bewijst Van Rijn hier, kan dus ook heel actief zijn. Vooral omdat de blik van de 
toeschouwers zo expliciet aanwezig wordt gesteld terwijl elke andere activiteit geweerd wordt. 
Het publiek – dat zoals aangegeven evenzeer aanwezig is als de performers – acteert mee als 
toeschouwer en vanaf het moment dat het die rol niet meer vervult, komt de voorstelling in 
principe tot haar einde. “In de voorstelling zijn het de ogen van het publiek die de spelers 
vormsnoeien. Het publiek komt met bepaalde verwachtingen en het is aan de performers om 
zich daar al dan niet naar te plooien.”58 De box is dus niet minder dwingend dan het 
conventioneel theatergebouw, ze is er in die zin zelfs schatplichtig aan. Alleen dwingt de 
klassieke schouwburg de toeschouwer in een positie enkel de waarheid te geloven die tussen de 
vier randen van de lijst verteld wordt, daar waar Van Rijn het volledige gebeuren inkadert zodat 
ze enkel aan de waarheid vrij spel geeft. 
 
Het steriele wit van de muren neutraliseert, maar in tegenstelling tot de neutraliteit van de 
klassieke black-box deemsteren de fysieke randvoorwaarden hier niet weg, de grenzen van de 
ruimte worden door het wit juist extra geaccentueerd. Een black-box is, met haar vlakke vloer 
en het ontbreken van een verhoogd toneel, neutraal en flexibel en biedt een tabula rasa waar 
podiumkunstenaars ongestoord hun ding kunnen doen. Ze kan zich bovendien in de duisternis 
van de zaal verbergen, waardoor het speelvlak ontgrensd wordt en haar buitenranden vervagen. 
Op die manier is ze even goed als een conventionele theaterzaal geschikt om illusies op te 
houden en andere informatie te verheimelijken. In het artikel de “black box”, of de abdicatie 
van de architectuur stellen Luc Dhooghe en Pieter De Kimpe: “De “black box” is een 
theatervorm die weigert haar functie als drager en tegenspeler van een artistiek dramatisch 
gebeuren in te vullen.”, en vervolgen: “Ze ontkent hierbij haar eigen zeggingskracht, om vanuit 
haar vormgeving en geschiedenis in dialoog te treden met de spelers.”59 De doos van Van Rijn 
maakt de architectuur van de omgeving onschadelijk, maar legt op haar beurt nieuwe 
ruimtelijke beperkingen op. Het is een herkenbare en meetbare ruimte met een nieuw episch 
centrum dat alles ordent en betekenis geeft. Het strak, uitgepuurd volume van Van Rijn stelt 
alles wat zij bevat aanwezig: performers en publiek, maar sluit de chaotische toevalligheden van 
de werkelijkheid uit.  
 
Het is een cocon, die zich van de alledaagse wereld afzondert en zo een kader schetst voor het 
werk van Van Rijn, dat ze zelf als ‘kunstwerken voor in een theater’ typeert. De lijst die ‘dat 
wat waard is gezien te worden’ inkadert, staat niet meer tussen publiek en performance in, ze 
omvat beide delen die allebei onmisbaar zijn om het geheel theater te kunnen noemen. In die 
optiek is er bij Van Rijn geen scheiding van twee werelden en evenmin een poging om illusies 
te scheppen. De dingen zijn wat ze zijn, maar worden wel op één enkele plek geconcentreerd. 
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De ‘bewoners’ worden in quarantaine geplaatst, zodat alles wat er gebeurt tot theater 
verwaardigt. Dat Sanne Van Rijn de voorstelling – zonder box – ook in het SMAK opvoerde, 
kan in dezelfde ideologie ingeschreven worden. Van Rijn heeft voor haar stuk een welbepaalde 
setting nodig: afstand van de werkelijke wereld en een neutrale ruimte met witte wanden. De 
keuze voor wit is veel meer dan alleen maar een knipoog naar het museum. Ze bevindt zich met 
haar werk in de schemerzone tussen theater en kunst. Zo herinnert het stuk aan een performance 
van Merce Cunningham, die Willmar Sauter beschrijft in zijn essay Museum-Stage. The Frames 
Move into the Exhibition Hall. 
 

“On another evening Merce Cunningham presented a ballet with professional 
dancers, who wore green full-body tights with white dots. Robert 
Rauschenberg designed these costumes as well as an expansive painted 
backdrop, also in the same green with white dots. When the dancers were 
moving in front of the backdrop, they were optically reduced to heads, hands, 
and feet, whereas their bodies merged with a background of static and moving 
dots.”60 

 
“Rather than displaying their personalities and talents through dance, they were converted into 
bearers of those funny costumes to produce a visual effect.”61 Ondanks het feit dat Sauter 
hiermee juist het verschil tussen performance in het theater en performance in het museum wil 
uitklaren, kunnen we stellen dat Sanne Van Rijn een gelijkaardige strategie hanteert. Haar 
voorstelling speelt bijna uitsluitend in op de directe indruk die de typetjes op het publiek maken 
en is in die optiek even formalistisch van aard als de setting waarin ze het geheel opvoert. De 
verschuiving van objects naar events die in kunst volgens Sauter een meer gestratifieerde en 
wederkerige communicatie tussen kunstwerk en publiek mogelijk maakte, is, aldus Hans-Thies 
Lehmann ook voor het postdramatisch theater cruciaal geweest. “The fundamental shift from 
work to event was momentous for theatre aesthetics. It is true that the act of viewing, the 
reactions and latent or acute ‘responses’ of the spectators, had always been an essential factor of 
theatrical reality. Now, however, they become an active component of the event.”62 Hij besluit 
verder: “Theatre, the art of the event par excellence, becomes the paradigm of the aesthetic. It 
no longer remains the relatively narrow institutional branch that it was but becomes the name 
for a multi-or intermedially deconstructive artistic practice of the momentary event.”63 
 
Van Rijn probeert dat momentary event van de wereld te isoleren door het in een witte doos, 
bestaande uit twee u-vormige schalen, tentoon te stellen. Elk gebaar lijkt volstrekt inwisselbaar, 
alsook de locatie waar de voorstelling plaatsvindt. “Is dit de opmaat tot een apocalyptisch 

                                                 
60 Sauter, Willmar, Museum-Stage. The Frames Move into the Exhibition Hall, in: Sauter, Willmar, The 
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scenario van een vergevorderde globalisering, die elke culturele specificiteit heeft uitgewist en 
communicatie onmogelijk maakt? Of een experiment om taal, gedragscodes en sociale omgang 
opnieuw uit te vinden in het theater?”64 De boutade van Jeroen Peeters over de verloren 
communicatie en het verlies van eigenheid en identiteit zou evengoed een aanklacht kunnen zijn 
tegen de geslachtsloze donkere zalen die alles wat naar de specificiteit van de plek wil 
verwijzen de kop indrukt. De doos van Van Rijn is in die optiek een radicale antithese van de 
black box, omdat ze op een veel eerlijkere manier de verwachting van polyvalentie en 
neutraliteit inlost. 
 
De zwaartekracht en de eeuwigheid van de architectuur hangt nog steeds als een zwaard van 
Damocles boven het hoofd van de sedentaire, onwrikbare kolossen. Hun onafhankelijkheid ten 
opzicht van de context waarin ze gebouwd zijn, kan niet gerechtvaardigd worden doordat ze 
verplaatsbaar zijn en zich als een capsule in eender welke context moeten kunnen inpassen.  
Soms is een neutrale ruimte wenselijk, om aan de eisen van de podiumkunstenaar tegemoet te 
komen. Maar die beslist daar tegenwoordig zelf over. Een wegwerpverpakking als deze die Van 
Rijn ontworpen heeft, die verplaatst, getransformeerd (de box wordt opgebouwd met witte 
panelen van 1m bij 4m), en als ze uiteindelijk niet meer dienstbaar blijkt – bijvoorbeeld in het 
SMAK – belandt ze zonder rancunes op het containerpark. Het pleidooi van Ritsaert Ten Cate 
bevestigt deze strategie. 
 

“De flexibiliteit van de ruimte moet worden ingebouwd in eender welk 
origineel concept, dat de creatie zal verhinderen van alweer een ander 
architectuurmonument voor de eeuwigheid. Het mag niet duur, moet zelfs 
goedkoop zijn, het mag immers geen waarde opeisen door wat het kost. Men 
moet haar kunnen veranderen, er iets aan kunnen toevoegen, haar herschikken, 
haar zelfs kunnen weggooien na optimaal gebruik. (…) En dit alles met het 
oog op de uiteindelijke bestemming van de ruimte: dat ze zowel de kunstenaar 
als het publiek moet dienen, maar in de eerste plaats de kunstenaar.”65 
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Under what circumstances do we think things are real? 

  
“Under what circumstances do we think things are real?”

66 In de inleiding van “Frame 
Analysis” herhaalt Erving Goffman de vraag die William James reeds in 1869 opwierp. Het is 
een vraagstelling die niet de nadruk op het concept ‘realiteit’ legt, maar op hoe iets 
gepercipieerd wordt. Ze impliceert immers dat kaders onze sense of realness beïnvloeden, 
eerder dan dat ze een uitspraak doen over wat ‘realiteit’ precies is. Dramatisch theater probeert 
de realiteitsillusie van de toeschouwers te maximaliseren, door alles wat haar zou kunnen 
tenietdoen uit te schakelen. Avdal demonstreert welke middelen klassieke theaterarchitectuur 
inzet om haar streefdoel te realiseren; hoe ze het standpunt, de kijkrichting en de horizon van de 
blik van de toeschouwers stipuleert; hoe ze realiteit construeert, waarbij ruimte en tijd moeten 
samenvallen in een logisch geordend geheel. Als Mette Edvardsen haar choreografie time will 
show ontdubbelt in een live performance en een vooraf opgenomen videobeeld – dat simultaan 
met haar performance op een klein televisietoestel afgespeeld wordt, is haar streefdoel veeleer 
dergelijke realiteitsillusie te deconstrueren.  
 
Niet met groteske gebaren, sensationele stunts, of geavanceerde technologie, maar met kleine 
pasjes, gaat ze op ontdekking in de ruimte die ze voor haar voorstelling heeft uitgekozen. Er 
gaat een ingehouden spanning van uit en een enorme concentratie. De specificiteit van de plek 
is de enige inspiratiebron. De bleke wand van de repetitiezaal in het Stuk in Leuven wordt 
geritmeerd door grote nissen met zware donkere luiken die de zaal volledig kunnen 
verduisteren. Edvardsen gebruikt de setting als σκηνη en zet er haar eigen lichaam tegenover. Ze 
past de zaal af, meet een nis met haar lichaam, opent een luik en werpt een blik door het raam. 
Ze doet kleine, alledaagse dingen, en op regelmatige basis gaat ze even achter een luik staan om 
dan een nieuwe paragraaf van haar ruimteverhaal te beginnen. De zaal heeft zeker acht nissen, 
maar het televisiebeeld toont er slechts twee, niet de nis waar ze zich van tijd ophoudt. Dan is 
op het scherm gewoon de lege ruimte te zien; er gebeurt niets. Al die tijd lijkt het alsof de 
opname links van haar identiek is aan wat ze doet, tot Mettes echte bewegingen in de zaal op het 
televisiebeeld plots gespiegeld worden, en de twee choreografieën even later weer gezeglijk 
simultaan verlopen. 
 
Ze stelt haar publiek voor een dilemma. Welk verhaal moet het geloven, welk beeld is het meest 
authentiek? Vragen rijzen, ook als ze een plas water op de theatervloer opdweilt. In de opname 
gooit ze een emmer over de vloer uit. Hoe heeft ze de video gemanipuleerd? Heeft ze 
verschillende stukken aaneen gemonteerd? En hoe houdt ze zo precies gelijke tred met de 
beelden? Staat er misschien een videoscherm achter dat luik, waardoor ze de voorstelling kan 
volgen? De vragen zijn het gevolg van een kijkhouding die ons al eeuwen eigen is. We zijn 
gewoon te zoeken hoe en waar de beelden die op ons afgestuurd worden gemanipuleerd worden. 
Het kader, dat de hele toneelmachinerie in het baroktheater moest verbergen, heeft ons altijd 
gefascineerd, vragen opgeroepen: hoe zit het écht ineen? De afstand die het schept, eist een 
beschouwende blik, die observeert, reflecteert, synthetiseert. Een blik die alle anomalieën 
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automatisch corrigeert. Toeschouwers zijn, zo zegt Goffman, collaborators in unreality. Ze 
gaan ervan uit dat datgene wat ze te zien krijgen niet echt is, maar wel bedoeld is om echt te 
lijken en hebben “the very remarkable capacity to engross themselves in a transcription that 
departs radically and systematically from an imaginable original. An automatic and systematic 
correction is involved.”67 
 
Als Edvardsen in de opname een bal opvangt, terwijl ze die tijdens de performance weggooit, is 
nog maar eens duidelijk dat er met de opname geknoeid is, dat de opname omgekeerd wordt 
afgespeeld – maar of die gemonteerd is of niet, hoe Edvardsen de tel bijhoudt, alle vragen 
blijven onbeantwoord. Door de toeschouwer in onzekerheid te laten, bouwt die zelf zijn 
waarheid op. Wat echt is en wat niet, laat ze bewust in het midden, zo construeert elk zijn eigen 
verhaal. “Aan de beelden, teksten situaties die hem worden aangeboden, kan de toeschouwer 
zijn eigen interpretatie geven, hij wordt daar dringend toe uitgenodigd, hij is er actief bij 
betrokken. (…) Toneelspelers en toeschouwers nemen elkaar eindelijk serieus.”68 Het is een 
spel met illusie, waarin die niet per se hoog gehouden hoeft te worden, maar evenmin ten 
stelligste uitgedreven wordt. “The aim is not how to avoid illusion: everything is illusion, only 
some things seem more illusory than other.”69 Illusie en realiteit staan niet langer diametraal 
tegenover elkaar. Soms hoeft de illusie niet eens werkelijk aanwezig te zijn. De illusie van de 
illusie is voldoende.  
 
Het is het uiteentrekken van de logische structuur die de voorstelling inschrijft in het 
postdramatisch discours, een structuur die Michael Kirby als alogical omschrijft en die hij 
tegenover de samenhang van een klassieke verhaallijn uit het traditionele theater plaatst. “The 
information structure of traditional theater is not alogical but either logical or illogical. 
Information is built and interrelated in both the logical well-made play and the “illogical” 
dream, surreal, or absurd play. Illogic depends upon an awareness of what is logical. Alogical 
structure stands completely outside of these relationships.”70 De informatie die Edvardsen 
verstrekt is niet coherent of rationeel gestructureerd. De verschillende compartimenten van haar 
performance kunnen onmogelijk als één geloofwaardig geheel begrepen worden, aangezien ze 
niet complementair zijn. Toch valt er, door de alledaagsheid van de dingen die ze doet en door 
de geloofwaardigheid van elke afzonderlijke handeling, nergens een zweem van surrealisme of 
absurditeit in het stuk te bekennen. 
 
Edvardsen stelt twee kijkhoudingen tegenover elkaar. Een beschouwende blik en een ervarende, 
die geen afstand kan nemen, die alles rechtstreeks op zich afgestuurd krijgt. Aan de 
kijkhoudingen zijn twee verschillende ruimtes verbonden – een gerepresenteerde en een reële. 
Een deel van de immersieve ruimte wordt door het televisiescherm ingekaderd, waardoor de rest 
van de zaal aan belang lijkt in te boeten. Zo transformeert Edvardsen de monotoon geritmeerde 
repetitieruimte in een hiërarchisch georganiseerde theaterzaal. Het beeld indiceert wat waard is 
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gezien te worden, en geeft aanwijzingen vanuit welk standpunt de voorstelling bekeken moet 
worden. In die optiek laat het televisietoestel Edvardsen toe om eender welke ruimte te 
theatraliseren. Op het scherm kijkt het publiek doorheen de ogen van de koning, een blik die 
statisch en plechtig is. Omdat die met de eigen, verstrooide, dwalende blik van de individuele 
toeschouwer geconfronteerd wordt, ontstaat een bifocaal scènebeeld, dat de hiërarchie en 
centripetaliteit die Edvardsen in eerste instantie lijkt na te streven tenietdoet. 
 
Hier geen theater dat de toeschouwer voorgekauwde waarheden serveert. Integendeel, de blik 
zapt van de echte Mette naar de opgenomen Mette en terug, en het ongemakkelijke gevoel dat er 
daarbij telkens iets verloren gaat blijft knagen. De monofocaliteit van een klassieke 
publieksopstelling ondersteunt het eenduidige relaas dat theatermakers op scène brengen en 
verzekert dat het publiek niets van het spectakel hoeft te missen. De toeschouwers worden er 
andermaal op betrapt hoe diep deze gewoonte in hun kijkgedrag geworteld zit. De scenische 
opstelling van Time will show creëert bewust veel witruimte tussen de onsamenhangende 
regels, zodat de hiaten in het verhaal naar eigen believen ingevuld kunnen worden. De idee een 
getuige te zijn die alles met eigen ogen heeft gezien, geeft hier geen uitsluitsel over de 
geloofwaardigheid van de dingen, waardoor het inzetten van de eigen fantasie niet optioneel 
maar obligatoir wordt. “The spectators are no longer just filling in the predictable gaps in a 
dramatic narrative but are asked to become active witnesses to reflect on their own meaning-
making and who are also willing to tolerate gaps and suspend the assignment of meaning.”71 
Edvardsen ontdubbelt de ruimte, in een fysieke en een mentale plek, die niet samenvallen met 
de ruimte uit de live performance en die op het televisiescherm. Zowel de materiële ruimte uit 
de performance als de immateriële uit de beelden construeren de ruimte-idee die de 
toeschouwers in hun geest opbouwen. Beide beelden zijn informatiebronnen, maar doordat ze 
gesynchroniseerd zijn, en bij momenten zelfs in contradictie met elkaar staan, wordt de 
toeschouwer in een onderzoekende positie gedwongen naar een plausibele verklaring voor wat 
het voorgeschoteld krijgt. 
 
En dit is precies de strategie van Edvardsen: ze verkent, onderzoekt, bevraagt de ruimte, maar 
antwoorden of verklaringen blijven achterwege. De immersieve ruimte van Edvardsen is geen 
venster op de wereld, maar the real thing, die je kunt ruiken, voelen, horen, en die groter is dan 
de ruimte die je met je ogen kunt waarnemen. In de voorstelling in kunstencentrum Nadine in 
Brussel gebruikt ze een ruimte met verschillende niveaus. Als ze op het hoogste niveau klimt, 
kan het publiek haar niet eens zien. Maar haar aanwezigheid is duidelijk door het gestommel op 
de trap, de stappen op de vloer. De onzichtbare ruimtes in Edvardsens performances fungeren 
op een gelijkaardige manier als de secundaire ruimtes in het klassieke theater. Ze kunnen, 
zonder waarneembaar te zijn, toch aanwezig gesteld worden en deel gaan uitmaken van de 
voorstelling. Nooit echter nemen ze de hoedanigheid aan van een fictieve plek, hun bestaan 
wordt simpelweg meegedeeld. Het televisiebeeld toont dezelfde lege ruimte, maar de 
aanwezigheid van Mette is nergens voelbaar. Het toestel produceert geen geluid. “Het was 
mogelijk geweest,” zo zegt Edvardsen in ons gesprek, “maar het was nergens voor nodig. Het 

                                                 
71 Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Routledge, Oxon, 2006, pp. 4-5 (vertaling Karen Jürs-
Munby; oorspronkelijke titel Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1999). 
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versterkte zelfs de tegenstelling.” Het is inderdaad in de gestage, aanhoudende frictie tussen 
vooraf opgenomen beeld en live performance dat die ingehouden spanning opgeladen wordt, en 
in de bijna aarzelende voortgang van de dingen dat de voorstelling tot een ontroerend kwetsbaar 
geheel uitgesponnen wordt.  
 
Het spel tussen presentatie en representatie gaat steeds verder. Op een bepaald moment opent ze 
een van de luiken in de zaal, zodat het raam dat erachter zit zichtbaar wordt. In de opname doet 
ze exact hetzelfde, maar daar verschijnt een witte wand waarop de contouren van een raam 
getapet zijn. Heeft Edvardsen voor de opname een wit vlak voor het venster geplaatst? Of zijn 
de twee luiken waarvoor Edvardsen de performance opvoert niet dezelfde als die in de opname? 
Dat ze tijdens de voorbereiding ontdekt heeft dat achter een van de nissen een liftkoker van het 
gebouw verborgen zit, vertelt ze me achteraf. Edvardsen delft naar onontgonnen grondstoffen 
van een ruimte. Het is een queeste naar de intrinsieke theatraliteit van de plek, door onooglijke 
gestes in te kaderen, in te zoomen op haar kleine pasjes, het snelle, onbewuste, toevallige kijken 
en bewegen te controleren en te markeren. Alles wat ze doet, werkt de bevreemding in de hand. 
Haar voorstelling rijmt dan ook met Peter Brooks definitie voor pure Brechtiaanse aliënatie: 
 

“It was out of respect for the audience that Brecht introduced the idea of 
alienation, for alienation is a call to halt: alienation is cutting, interrupting, 
holding something up to the light, making us look again. Alienation is above 
all an appeal to the spectator to work for himself, so to become more and more 
responsible for accepting what he sees only if it is convincing to him in an 
adult way.”72 

 
Vreemde keuze om dergelijke ruimte-specifieke voorstelling uitgerekend in de repetitiezaal uit 
te voeren, terwijl de architecten van het Stuk in Leuven het spelen op niet conventionele 
plekken juist proberen aan te moedigen. Het typeert de werkwijze van Edvardsen. Ze is niet op 
zoek naar spektakel, indrukwekkende beelden, hallucinant stuntwerk of bedrieglijke trucage. 
Een muur met vensters is genoeg om haar verhaal te doen. Een ruimte die teveel voorzetten 
geeft, maakt het haar moeilijk de voorstelling uit te puren en tot de essentie te herleiden. Dat de 
ruimtes waarin de voorstelling eerder opgevoerd is, een heel andere aard hebben, heeft te maken 
met de idee van projectmatige aanpak, waarin Edvardsen de manier waarop die specifieke 
ruimte te theatraliseren valt onderzoekt. In de Studio’s van het Kaaitheater ontdekt ze de as die 
vanuit de kleine zaal door de foyer, tussen de grote zaal en patio in naar de kleedkamers loopt. 
Tijdens de voorstelling trekt ze het perspectivisch zicht steeds dieper in het gebouw. Daar waar 
de achterwand in het Stuk en het gordijn in de Vooruit spelen met open en gesloten, zichtbaar 
en onzichtbaar, vormt in het kaaitheater de proximiek tussen haar en het publiek de rode draad 
van de voorstelling.  
 
Stap voor stap geeft ze de geheimen van de ruimte prijs – een muur achter een luik, een gang 
achter een deur, een raam achter een gordijn, een balkon achter een venster. Het resultaat laat 
zich lezen als een logboek van de ontdekkingen die ze eerder gedaan heeft. Ze wekt 

                                                 
72 Brook, Peter, The empty space, Macgibbon & Kee, London, 1969 (eerste ed. 1968), p. 72. 
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nieuwsgierigheid door de alledaagsheid af te remmen, en de genus loci te ontbloten; niet ineens 
met een full monty, maar wel doorheen de spanning van een erotische striptease. “Not as a post-
modern project of deconstructing and stripping things away to reveal and show the things as-
they-are, but as a possibility to see the things we no longer see, or have forgotten to look 
after,”73 verklaart ze op de site van “Theatre in motion”. Het gaat om een a closer look, en ook 
gewoon om het plezier van het ontdekken. En dat seks onlosmakelijk met macht verbonden is, 
heeft ook Edvardsen goed begrepen. De trage voortgang werkt treiterend, plaatst de 
toeschouwer bewust in een afwachtende gespannen positie. We verwachten niet minder dan 
spektakel, maar de stoïcijnse sereenheid van Edvardsen staat daarmee in schril contrast. In een 
bijna archeologische studie van de kamer graaft ze tergend langzaam naar iets waarvan niemand 
vermoedt dat het er is. En het is door de rem die ze op het geheel zet, dat we een plas water of 
een rollende bal plots intrigerend vinden. Niet de gemanipuleerde ruimte van een volstrekt 
verduisterde theaterzaal met feilloze akoestiek en perfect onverstoord zicht op scène, maar de 
slow motion – de vertraagde blik op ongelofelijk banale handelingen – staat garant voor het 
opladen van de theatraliteit.  
 
Edvardsen vertrekt vanuit haar métier. Ze is danseres, en laat zich in de eerste plaats leiden door 
de ruimte en de tijd, zonder het zich makkelijk te maken met door de hulp van allerhande 
supersonische hoogstandjes in te roepen. De opname die de toeschouwers te zien krijgen is in 
één enkel shot opgenomen. De choreografie is de inversie van de live uit te voeren performance. 
Die speelt ze omgekeerd af en zo synchroon mogelijk met wat ze zelf doet. De opname is dus 
een choreografie op zich, niet getrukeerd, maar even secuur uitgevoerd als de live voorstelling. 
Edvardsen reproduceert niets, ze laat twee net niet identieke bewegingen met elkaar kruisen. De 
ruimte is dezelfde, maar het kader, dat de afstand in ruimte en tijd creëert, is weg. Mette 
Edvardsen laat alle hoogtechnologische snufjes waarvan ze zich had kunnen bedienen voor wat 
ze zijn en kiest voor ontroerende eenvoud. Grotowski stelt:“No matter how much theatre 
expands and exploits its mechanical resources, it will remain technologically inferior to film and 
television. Consequently, I propose poverty in theatre,” en vervolgt, “By his controlled use of 
gesture the actor transforms the floor into a sea, a table into a confessional, a piece of iron into 
an animate partner, etc.”74 
 
Het kader, het perspectief, het doek. Avdal gebruikt ze voor de reconstructie van een 
archetypische theaterzaal. Edvardsen zet ze op eigengereide wijze in om haar eigen podium 
ineen te timmeren. In elke voorstelling zitten reminiscenties aan klassieke theatertrucs om de 
ruimte te theatraliseren, maar nooit neemt ze genoegen met vooraf beproefde remedies om haar 
doel te bereiken, niets is letterlijk uit het theaterlexicon gecopieerd. Het theater van Edvardsen 
valt nog het best als een geïmproviseerd theater te beschrijven, waarbij ze alleen het 
hoogstnoodzakelijke uit het klassieke raamwerk van theaterarchitectuur destilleert, en dan liefst 
in getransformeerd gedaante: het luik, waarachter Edvardsen regelmatig verdwijnt, fungeert als 
doek; een aftandse televisie als lijst; de gang in de kaaitheaterstudio’s als perspectivisch decor. 
Als Watson schrijft: “There should be a natural relationship between theatre and architecture. 

                                                 
73 http://www.theatreinmotion.org, laatst geconsulteerd op 07/08/08. 
74 Grotowski, Jerzy, Towards a poor theatre, Methuen Drama, London, 1969, p. 19-21. 
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After all, a production often relies on architecture to give it a framework, tradionally setting out 
the relationship between the action and the audience through a proscenium arch. However, most 
mainstream theatre practitioners tend to battle against the buildings they use rather than 
incorporate them into the production.”75, wordt het verschil tussen het werk van Edvardsen en 
dat van Sanne Van Rijn duidelijk. Sanne Van Rijns meeneembox is frame op zich, Mette 
Edvardsen zet de specificiteit van een ruimte in om het als framewerk voor haar productie te 
laten fungeren. Ze vecht niet tegen de Architectuur van het gebouw, ze plooit zich zodanig naar 
de grenzen die het stelt zodat het eindresultaat enkel op die ene plek mogelijk is. 

                                                 
75 Watson, Howard, Beyond expression? The relationship between architecture and drama, in: 
Architectural Design, 9-10 sept-okt 1999, nr. 69, pp. 97. 
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De scenische centrifuge. 

 
De scène is traditioneel het territorium van de acteurs. In Het moment waarop we niets van 
elkaar wisten heeft Ruud Gielens dat rijk aardig geëxpandeerd, hij laat zijn discipelen het 
volledige volume van de zaal bespelen.  Het publiek moet zich tevreden stellen met wat 
overschiet, een kleine tribune op de plaats waar de scène zich normaal bevindt. De rollen zijn 
met andere woorden omgekeerd: spelers in het auditorium en publiek op het podium. De acteurs 
vertoeven nu in een ruimte die veel weelderiger is dan hun gangbare habitat – een duidelijk 
afgelijnd maaiveld binnen een lijst. Zo kan het volledige volume van de zaal bespeeld worden, 
van het regiekamertje over het balkon tot beneden in de lege publieksruimte waar de zitjes voor 
de gelegenheid weggeschoven zijn. Hier is geen nood aan decor: heel veel lichamen in heel veel 
ruimte kunnen heel veel theater opleveren.  
 
Het centrum is geëxplodeerd, en de brokstukken ervan liggen her en der in de zaal verspreid. 
Trosjes acteurs, die normaalgezien strak in het gelid van de toneellijst gehouden worden, 
druppelen nu via de foyer de côté cour of côté jardin van de zaal binnen, een bejaarde dame 
houdt vanuit het regisseurskamertje het hele gebeuren in de gaten, twee papageno’s paraderen 
over het balkon en een belhamel heeft de hellingsbanen, die vanuit de foyer de zaal binnerollen, 
ingepalmd als skateramp. De toeschouwers worden overladen met simultane hilarische scènes, 
waarvan een ongeziene energie uitstraalt. Een scenische opstelling in schril contrast met het 
conventioneel scènegebruik, waar alle blikken in één vluchtpunt gevangen worden.  Gielens 
componeert een polycentrische ruimtepartituur: het centrum danst door de zaal, verdampt om 
elders terug te condenseren. Een dertigtal spelers haalt de ruimte hand over hand naar zich toe 
en creëert zo een zwalpend ruimtebeeld, dat de strakke geometrie waaraan theaters doorgaans 
onderhevig zijn onderuithaalt.  Niet één punt dat het hele gebeuren ordent en beheerst. “Elke 
plek op de scène wordt even belangrijk, want elk punt is een potentieel middelpunt.”76 
 
In La scène éclatée beschrijft Michel Corvin de evolutie van de klassieke scène naar een 
uiteengereten, gedeconstrueerde scène, die als dusdanig niet meer herkenbaar is:  
 

“Ce n’est plus seulement ce que l’on met sur et dans la scène qui change, c’est 
l’enveloppe scénique elle-même qui se transforme en perdant précisément sa 
qualité de contenant. C’est la fin du cadre et de la différenciation générique 
entre contenant et contenu: la scène devient un outil à jouer.”77  
 

En het is inderdaad de enveloppe, het skelet van de ruimte zelf, de architectuur die het hier van 
de scenografie overneemt. Een heel andere strategie dan die van het introduceren van immense 
decorstukken, trappen en plateaus – la scène qui se gonfle, om een gelijkaardig 
driedimensionaal ruimtebeeld te creëren. De werkwijze van Gielens is hier evenwel vrij ambigu. 
Eerst heeft hij alles wat licht en tijdelijk was uit de zaal geweerd, zodat enkel het kale gebeente 

                                                 
76 Van Kerkhoven, Marianne, Een reis door de ruimte, een wereld zonder middelpunt, in: Blunt, Maarten 
(red.): Out of Frames, Academie Minerva Pers/stichting theatergroep Babylon, Groningen, 1991, p. 32. 
77 Corvin, Michel, La scène éclatée, in: Etudes théâtrales, Louvain-la-Neuve 2003, Vol. 1, no 27, , p. 25. 
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overschiet. Het zou een bijna macaber beeld kunnen zijn, met acteurs die zonder erg staan 
dansen op iets dat nog het meest weg heeft van de kaalheid en de doodsheid van een graf, maar 
de toevoeging van de stelling en het kleine plateau waar de piano is neergepoot, verhinderen dat 
de zaal omwille van haar onverholen naaktheid kan ontroeren. 
 
De stellage verbergt de ingeschoven tribune en overspant ondertussen ook het hoogteverschil 
tussen balkon en parterre. De ruimte wordt zo op schaal gebracht voor de talrijke taferelen die 
de spelers er ten tonele brengen. Omdat ze in al hun ineengeflanst functionalisme contrasteren 
met de vormelijkheid van de eeuwige mastodont, verlevendigen de steigers wel het scènebeeld, 
maar tegelijk wordt de gigantische schaal van de ruimte wat gemaskeerd. Door de aanwezigheid 
van de stelling kan de nar er met acrobatische heksentoeren naar beneden klauteren. Het 
immense hoogteverschil van het balkon tot de vloer valt nu relatief makkelijk te overbruggen. 
Het is niet zuiver de ruimtelijke gegevenheid van de kale zaal die de inbeslagname van het 
volume mogelijk maakt. Gielens laat zich verleiden om hier en daar toch zelf te interveniëren en 
de sculpturaliteit van de scène wat bij te blazen, wat de helderheid van zijn beginconcept – de 
ruimte ontbloten zodat ze een van de acteurs binnen het stuk wordt – toch wat vertroebelt. 
 
“Die Bühne ist ein freier Platz im hellen Licht”78 De eerste regel van zijn stuk wijdt Peter 
Handke aan de scène: een open plaats in het volle licht. Een plaats die net door zijn 
onbepaaldheid, zijn openheid en zijn vrije invulbaarheid, gekoloniseerd kan worden. Een plaats 
als een plein. De keuze om de volledige zaal uit te kleden en niets toe te voegen of ze gewoon 
met tribune en al te laten voor wat ze is, valt in die optiek perfect te rechtvaardigen. Maar 
Gielens volgt de aanwijzingen van Handke bewust niet strikt op. “Ik vind Handke eerder een 
inspirator dan iemand wiens stukken ik per se wil spelen. Ik vind het dan ook mijn recht als 
theatermaker om er mijn eigen ding mee te doen. Eigenlijk lacht Handke je uit in je gezicht en 
zegt: ‘Nu jij.’”79  
 
Door het ecarteren van het kader explodeert de scène, waardoor ook de monofocaliteit 
uiteenspat. Het ene, centrale, perspectivische vluchtpunt dat alle dingen tussen de vier zijden 
van de lijst samenhoudt en alle ogen van het publiek op zich gericht weet, verdwijnt. Het is 
onmogelijk het volledige scènebeeld in één oogopslag gade te slaan. Het bespeelde volume is 
simpelweg te overweldigend en zit tegelijk te dicht op de huid van de toeschouwers, die haar 
niet binnen het spectrum van hun ooghoeken kunnen vatten. De acteurs bekwamen zich erin het 
integrale volume tot leven te brengen, en de polycentraliteit van de voorstelling ondersteunt de 
idee van een onoverzichtelijk, uitbundig stadstafereel. “Er heerst verdeeldheid op de scène: de 
scènische ruimte is ingedeeld in verschillende gebieden waar zich simultaan gebeurtenissen 
afspelen. Alle vechten ze om de aandacht van de toeschouwer. De scenografie is multi-focaal: 
de aandacht gaat over en weer, en de beweging ervan is niet gehiërarchiseerd door een 

                                                 
78 Handke, Peter, Die Stunde da wir nichts voneinander wußten. Ein schauspiel, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1992, p. 7.  
79 Gielens, Ruud geciteerd in: Bellon, Michaël, Handkes handleiding, in: Brussel deze week, 12/01/2006, 
krantenknipsel geconsulteerd in persmap in de VTI bibliotheek. 
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wilsschikking van de theatermakers. Simultaneïteit, nevenschikking bepalen de beeldbouw, de 
toeschouwer moet er zelf een zins-bouw van maken.”80  
 
Alles wat niet tot de constructie van het theater behoort beweegt, inclusief het platform met de 
piano waarrond een zwerm van muzikanten-acteurs de boel opvrolijkt. Het muzikantenplatform 
valt hierdoor ook beter te verantwoorden dan de stelling, aangezien het steeds door acteurs bezet 
en voortbewogen wordt en dus eerder als één van de bewegende focale punten in de ruimte 
beschouwd mag worden. “Voor mij gaat het vooral over territoriumdrift”, verklaart Ruud 
Gielens in De Morgen, “Hoe eis ik mijn plaats op in deze stadsgemeenschap van een miljoen 
mensen, met al haar interne regels? Hoe verhoud ik me als individu tegenover die massa?”81 
Ruimtelijk vertaalt zich dit in een voortdurend gevecht om de ruimte, waarbij de personages 
elkaar bestoken, of juist samenzweren om zich ten opzichte van de anderen te handhaven en zo 
de attentie van de aanwezigen – ook van het publiek – op te eisen. Ze veroveren de 
hellingsbanen, doorkruisen de zaal, nemen plaats in de zeteltjes op het balkon (die zijn niet 
verwijderd). De acteurs lijken zich evenmin bewust van de ruimte als het publiek dat er zich bij 
een gewone voorstelling installeert. Ze benaderen haar zoals ze zich aandient, ze consumeren 
haar met de grootste vanzelfsprekendheid, als was het de openbare ruimte van de stad. 
 
Het theater lijkt een zeef met wel twintig in- en uitgangen. De hele voorstelling door worden 
deuren geopend en gesloten om statig binnen te wandelen, snel eventjes door de kier te piepen 
of onopgemerkt weg te sluipen. Vreemd gevoel toch, aangezien al die toegangen in het 
auditorium tijdens een conventionele voorstelling angstvallig dichtgehouden worden en het 
auditorium normaliter herleid wordt tot een hermetisch afgesloten kluis. Dat de deur volledig 
van het podium is verdwenen, heeft alles te maken met de “uitroeiing van het negentiende-
eeuwse salonrealisme in de decorbouw.”82 Maar desalniettemin bieden deuren wel de 
mogelijkheid om de omliggende, onzichtbare ruimtes aanwezig te stellen, te fictionaliseren, en 
dit heeft Gielens duidelijk begrepen. Zo is er de rouwprocessie, die de zaal vlak voor het 
publiek oversteekt, haar dan langs een zijdeur verlaat, om vervolgens bovenop het balkon weer 
tevoorschijn te komen. Hun gezangen zijn voortdurend te horen, ook als ze uit het zicht van de 
toeschouwer verdwenen zijn. De scène doet zich op die manier nog groter voor dan ze al is.  
 
Gielens schijnt er bovendien van te genieten alles ineens open te smijten en de doodse, donkere 
ruimte met een frisse bries van onder het stof te halen. Zelfs de kleinste spelonk ontsnapt niet 
aan de stroomstoot die op de theaterzaal losgelaten wordt. Door de functionele inversie zijn het 
niet de toeschouwers die het belangrijkste gedeelte van de ruimte bezetten, maar wel de acteurs. 

                                                 
80 Van den Dries, Luk, Poging tot beweging: theatervernieuwing in Vlaanderen, in: Yang 22: 131, 1986,  
pp. 18-19. 
81 Gielens, Ruud geciteerd in: Hillaert, Wouter, Ruud Gielens en Ann Weckx voeren Peter Handke op met 
bijna veertig spelers, in: De Morgen, 18/01/2006, krantenknipsel geconsulteerd in persmap in de VTI 
bibliotheek. 
82 Geparafraseerd uit: van den Bergh, Hans, Het gat van de deur, in: De Gids, 1992, jg. 155, nr 10/11, 
p.870. 
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Deze nieuwe verhouding zorgt ervoor dat het “dood gewicht”, de donkere zaal die tijdens de 
voorstelling zo afwezig mogelijk probeert te zijn, sterk gereduceerd wordt en toeschouwers veel 
meer dan gewoonlijk een enorme libidineuze energiestroom op zich afgestuurd krijgen. De 
speelruimte omarmt het armzalige plateautje waarop de toeschouwers samengepropt zitten, 
zodat deze willens nillens deelgenoot worden van het krankzinnige feest en zich niet meer in de 
duistere anonimiteit van de massa afzijdig kunnen houden. Doordat de acteurs hun benauwde 
kijkdoos verlaten hebben, kan eindelijk met de afstand tot het publiek gegoocheld worden: 
acteurs kunnen écht dichtbij komen, maar zijn eveneens in staat werkelijk afstand te nemen, 
waardoor het groteske en het intieme elkaar onverwijld kunnen aflossen. De hellende vloer van 
de klassieke schouwburg, die de perspectiefwerking van de decorpanelen moest versterken, is 
tot een bespeelbaar volume geëxtrudeerd en afstandsillusies zijn vervangen door reële 
perspectieven vanuit de tribune doorheen de foyer tot op de straat.  
 
Het is de echte architectuur die theatraliseert, en Gielens heeft er dan ook alle belang bij die in 
al haar eerlijkheid te ontsluieren. In die zin stemt wat hij doet overeen met wat Luk Van den 
Dries als non-scenografie omschrijft: de interventie van de scenograaf heeft niet meer om het 
lijf dan het etaleren van de maagdelijke aard van het gebouw, vaak enkel met behulp van 
belichting.83 Maar Gielens, die zijn carrière als belichter begon, gaat verder. Door de 
uitdrukkelijke programmatische verschuiving (tribune wordt podium en omgekeerd) kan zijn 
interventie niet anders begrepen worden dan als een architecturale ingreep, waarbij hij 
onomstotelijk ingaat tegen de klassieke theaterarchitectuur. Het is een geniale lieu trouvé, want 
in een traditionele schouwburg speelt men nooit enkel theater op het podium. Gielens test de 
zaal op theatraliteit met zelfreflexief theater dat de etymologische oorsprong van haar naam alle 
eer aandoet.  
 

 

                                                 
83geparafraseerd uit Van den Dries, Luk, Poging tot beweging: theatervernieuwing in Vlaanderen, in: 
Yang 22: 131, 1986, p. 18-20. “ook in theaterzalen gebeurt het vaker dat met de échte constructie laat 
zien (…) eigenlijk is het een vorm van non-scenografie: de ingreep van de architect beperkt zich tot het 
tonen of leeghalen van bestaande ruimtes.” 
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The single eye 

 
Bij CREW krijgt de blik de absolute suprematie. De immersieve wereld, die de leden van 
CREW in het leven roepen, wordt gegenereerd door middel van een Virtual Reality helm die de 
deelnemer opgezet krijgt.  De ervaring waaraan de immersant – de term toeschouwer zou in 
deze context de waarheid geweld aandoen – onderworpen wordt, is allicht moeilijk onder 
woorden te brengen. Bovendien behoor ik jammer genoeg zelf niet tot de gelukzaligen die het 
allemaal aan den lijve mochten ondervinden. Mijn onderzoek naar de architecturale strategieën 
van CREW focust dan ook eerder op het concept van het gebruik van dergelijke VR-helmen in 
theater, en hoe “de technologie de confrontatie aangaat met het theaterparadigma”84, dan op de 
theatrale opbouw van de voorstellingen van CREW. Desalniettemin lijkt het me aangewezen 
mijn analyses te laten voorafgaan met de getuigenis van iemand die niet aan het 
beeldenbombardement van de experimentele performancegroep ontsnapte. Het artikel van Geert 
Sels is boeiend omdat het zo eerlijk en beeldend de machteloze conditie verzinnebeeldt van een 
lichaam waarover alle controle hem is ontfutseld. 
 

                                                 
84geparafraseerd uit Vanhoutte, Kurt, Performatieve technologie: het perspectief van CREW, in: 
Proscenium, nr. 31, pp.13-22, tekst ter beschikking op http://www.crewonline.org, laatst geconsulteerd op 
16/04/07.  
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De stap uit zichzelfDe stap uit zichzelfDe stap uit zichzelfDe stap uit zichzelf    
In de Toneelhuisproductie 
,,Crash’’ van Eric Joris en 
Peter Verhelst zijn er geen 
toeschouwers meer, het zijn 
deelnemers geworden. Zij 
maken zelf de ervaring, 
afhankelijk van hun 
bereidheid tot overgave, hun 
fantasie en de gevoeligheid 
waarmee ze prikkels 
oppikken.  
 
En toen verliet ik mijn 
lichaam. Ik zag nog dat ik 
een kamer werd 
binnengereden. Het rolbed 
schommelde. Ik had het 
ontzettend warm; het zweet 
stond op mijn voorhoofd. 
Aan het andere eind van de 
kamer stond een brits met 
een lichaam op. Twee 
figuren stonden errond. Ze 
keken verschrikt achterom; 
betrapt zo te zien. Wie waren 
het? Ik wist het niet. Ze 
hadden lange haren, maar de 
lichaamsbouw van een man. 
Wat gingen ze doen?  
 
Ik probeerde te kijken wie er 
op de brits lag, maar een 
hand hield mijn hoofd tegen. 
Ze dwong me naar het naakte 
lichaam te kijken. Mijn 
lichaam? Eén vinger begon 
aan de buikhuid te pulken. Er 
kwam een gat vrij. Het vel 
kwam los en werd 
behoedzaam verder 
losgetrokken. Ik werd 
gepeld. Aan de zijkant werd 
een lichtblauwe schijn 
zichtbaar. Een kneuzing? 
Was ik ziek, misschien? Ik 
wou wat beter toekijken, 
weer hield die hand mijn 
hoofd stil. Toen kwam de 
frisse wind van de 
ventilatoren.  
 
Ik zag dat een van de twee 
wezens een folie onder het 
lichaam schoof. Ik voelde het 

aan mijn dij. Hij drukte op de 
borststreek. Ik voelde het aan 
mijn borst. Dan verdwenen 
ze achteraan in het beeld. 
Eén kwam terug met een 
rugzak en keek plagerig in 
mijn richting. Een zwarte 
rugzak. Mijn rugzak!? 
Klootzakken. Wat gingen ze 
doen? Toen werd alles zwart.  
 
,,Verlies nooit de hoop’’, de 
witte letters verschenen een 
voor een tegen de zwarte 
achtergrond. Ik hoorde 
muziek. Hoge tonen, 
majestueus, orgelachtig, als 
in een kerk. Ik zag een hoge 
koker. Ik zat erin en keek 
naar boven. Ik zweefde. Was 
dit de ervaring waar 
schijndoden over getuigden? 
Onderaan zag ik een raam 
waar hevig wit licht uit 
straalde. Ik werd er naartoe 
gezogen. Ik viel in een diep 
gat. En viel. Viel, viel, viel. 
Ik viel en greep me vast aan 
de plank waar ik op lag.  
 
Een natuurlijke reflex tot 
behoud. Ondanks al die 
ervaringen hebben de vier 
deelnemers aan Crash geen 
voet verzet. Met een headset, 
bestaande uit een camera en 
een videobril, hebben ze naar 
projecties gekeken van 
opgenomen beelden en live-
beelden. Ze werden 
vastgesjord aan een 
rechtopstaand tafelblad, dat 
in de loop van het gebeuren 
kantelde tot in horizontale 
stand.  
 
Eerder dan een weirde trip in 
de virtuele realiteit, is Crash 
een ontmoeting tussen 
partners die hun tijd vooruit 
zijn. De droom om het 
lichaam visualiseerbaar te 
maken, wat Peter Verhelst op 
theater al poogt sinds Maria 
Salomé (1997), wordt een 
klein beetje waar. Wat toen 

een literair beeld was, om je 
lichaam door iemand anders 
te laten bewonen of zelf in 
een ander lijf te glijden, 
wordt langs deze 
technologische weg een 
ervaring die je aan het vege 
lijf voelt. Zijn teksten 
worden afgewisseld met 
beelden. De deelnemer 
schippert tussen overgave en 
reserve. Zich zorgeloos laten 
meeslepen, zoals dat kan bij 
film, televisie of klassiek 
theater, is zelfs geen optie 
meer. Er is een verhoogde 
staat van paraatheid. Eerder 
dan zich te vergapen aan de 
technologische hocus-pocus, 
is er het verbijsterende besef 
dat we meer kunnen voelen 
dan we dachten. Je est un 
autre. 

 

,,Crash’’, meegemaakt op 10 

juni in Antwerpen. Nog te 

beleven van 15 tot 19/6 en 

van 21 tot 25/6. In de 

namiddag om het half uur 

sessies tussen 12 en 14.30u, 

‘s avonds om het half uur 

tussen 19.30 en 22.30u. 

Leopoldstraat 31A, 

Antwerpen. Reserveren: 03-

224.88.44. 

 
Geert Sels85 
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 “In theater kan de toeschouwer zijn blikrichting autonoom organiseren. Hij kan zelf zoomen of 
instellen op groot plan. Hierbij wordt hij natuurlijk gemanipuleerd door de regisseur, die b.v. in 
massascènes via auditieve en/of visuele prikkels de aandacht tracht te leiden. Toch verliezen we 
niet het recht obstinaat deze of gene figurant te volgen.”86 Luk Van den Dries duidt op de 
vrijheid die de afstand tot het beeld in de klassieke schouwburg biedt om de voorstelling 
autonoom te bekijken, zich op delen ervan te concentreren en andere simpelweg te negeren. De 
klassieke schouwburg poogt dus wel haar toeschouwers in een goede positie te stellen ten 
opzichte van het kader, maar sluit de aanwezigheid van wat zich om en rond het spel afspeelt 
niet uit. Dat was ook expliciet de bedoeling aangezien de indoor parade van de toeschouwers 
onlosmakelijk met het theaterbezoek gelieerd was. De positie van de toeschouwer was met 
andere woorden niet enkel op de scène geënt, maar minstens evenveel op haar 
tegenoverliggende pendant, de loge van de prins en zijn gevolg. Bovendien was het 
baroktheater, zoals Paul Binnerts aangeeft, eigenlijk een theater van de opera dat met haar 
immense machinerieën een totaalspektakel wilde bieden waar detailbeelden en de kleine 
handelingen van de acteur veel minder van belang waren. “Toneelspelen bestond vooral uit 
histrionische aandachttrekkerijen, het grote gebaar en de donderende stem die een tekst 
voordroeg.”87 Toch gaan veel theatermakers gaan er vaak op een naïeve manier van uit dat de 
toeschouwer zijn aandacht op de scène gericht houdt. “This implied spectator, spooking around 
in the imaginations of everyone making theatre and necessarily at home there, who surrenders 
his apperception surfaces as a “tabula rasa”  to the stage’s information intended for him. The 
real spectator doesn’t do us this favour, he looks where we don’t want him to, strays away, 
leaves, is engrossed in his own personal thoughts and thus overhears important texts which we 
were in the process of urging on him. (...) The theatre’s secret desire and probably its true motor 
is to compel its spectators.”88 
 
Door de virtuele bril die de toeschouwers bij “Crash” opzetten, wordt de ruimte- en 
tijdservaring volledig verknipt en is de theatrale ruimte niet meer onderhevig aan de fysieke 
randvoorwaarden die de theaterruimte stelt. Dit is natuurlijk een heel aparte strategie om met het 
beperkende keurslijf van theaterarchitectuur om te gaan. Het is een vorm van ruimtecreatie die 
zich aan de wetten van de zwaartekracht onttrekt en in staat is haar eigen realiteit te scheppen 
zonder enig aanknopingspunt met de werkelijkheid. De immersie maakt de fusie tussen 
architectuur en scenografie compleet. De frictie tussen tijdelijke en eeuwige ruimte, waarbij de 
eerste zich onderdanig naar de tweede dient te schikken, is opgeheven. Niet omdat ruimte van 
geen tel is, integendeel. Dit is een architectuur à la carte, waarbij kosten noch moeite gespaard 
worden om de bereiding van de chef met de grootste precisie te serveren. De vrijheid die plots 

                                                 
86Van den Dries, Luk, Poging tot beweging: theatervernieuwing in Vlaanderen, in: Yang 22: 131, 1986, 
p. 18. 
87 Binnerts, Paul, Ruimte voor de verbeelding. Theaterarchitectuur en toneelvernieuwing, in: De Gids, 
1992, jg. 155, nr 10/11, p.864. 
88 Herz, Joachim, Contents of theatrical communication, in: Arnott, James F. (ed.), in: Arnott, James F. 
e.a. (eds.), Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, performance and 
society, IFTR/FIRT, München, 1977,p. 140. 
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gecreëerd wordt laat niet alleen toe naadloos van de ene surrealistische plek naar de andere te 
verkassen, maar evenzeer op onooglijke details zoals het eigen lichaam te focussen. Dit staat in 
schril contrast met de wat klungelige decorwissels bij een klassieke theatermachinerie. De 
geavanceerde high-tech, die uitdrukkelijk aanwezig wordt gesteld, dicht uiteindelijk de 
onoverkomelijke kloof tussen stage en screen..  
 

“Here incidentally, is an interesting contrast between stage and screen. Stage 
design allows one individual to take the center and claim the audience’s prime 
attention; but all of him more or less will thus be put before the viewers. In 
movies, the spatial frame boundaries are much more flexible; there are long 
shots, midshots, and close-ups. By varying the angle and the closeness of the 
camera, a small gesture involving a small part of the actor’s body can be blown 
up to fill momentarily the whole of the visual field, thereby assuring that the 
expressive imolications of the gesture are not missed.”89 

 
De flexibiliteit van de spatial frame boundaries waarover Goffman het heeft, wordt in het 
klassieke theater verhinderd door wat Richard Schechner in 6 axioms aora n environmental 
theater omschrijft als fixed seating en bifucation of space. Schechner beoogde een dynamische 
en muterende ruimte door de toeschouwers vrij in de zaal te laten bewegen. Deze hadden dan 
zelf hun betrokkenheid met het spektakel in de hand door zich afzijdig te houden, of juist heel 
dichtbij te komen en alles in detail mee te maken en stonden in direct contact met de 
performers. Geen centripetale statische plek die alle aandacht naar haar middelpunt trekt. Het 
totale corpus van het publiek, dat bij tijden samentrok om even later uit te zwermen en zich 
uiteindelijk terug te trekken, genereerde een steeds veranderend ruimtepatroon. Schechner 
verwijst niet naar de beschouwende blik op een perspectivisch beeld, maar naar de wandeling 
doorheen de straat als oervorm van dergelijke ruimteconeptie. “Our model is closer to home: the 
streets. Everyday street life is marked by movement and the exchange of space.”90 Gezien de 
bewegingsvrijheid van de toeschouwers, is hier geen sprake van een minutieus uitgekiende 
theatraliteit of een strakke conductie van de blik. Niet de klassieke concentratie van alle actie op 
één vaste plek, maar versnippering en gelijktijdigheid zoals bij het mysteriespel uit de 
middeleeuwen. 
 
In “Crash” is de blik evenzeer dynamisch, hij beweegt zich voort zonder dat de immersanten 
zich ook werkelijk fysiek in de ruimte dienen te verplaatsen. Het is hier dat CREW teruggrijpt 
naar een model dat de Italiaanse zaal met vast en beschouwend standpunt voorafgaat, met name 
dat van het georkestreerd parcours van de Blijde Intrede. Alles wat de blik te zien krijgt is 
vooraf uitgeschreven in een rigide ruimtescenario en de hele theaterervaring van de immersant 
is daaraan opgehangen. Op geen enkele manier kan de deelnemer aan de beelden die op hem 
worden afgestuurd ontsnappen, hij moet de volledige rit uitzitten. Kijken leidt de oriëntatie van 

                                                 
89 Goffman, Erving, Frame Analysis, Northeastern University Press, Boston, 1986, p.144. 
90 Schechner, Richard, 6 axioms for environmental theatre, in: The Drama Review, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1968, vol.12, nr. 3, p. 50. 
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ons lichaam en dus heeft de manipulatie van de blik automatisch een gewijzigde ruimte-ervaring 
van degene die kijkt voor gevolg. Als Geert Sels getuigt dat hij zich werkelijk voelt vallen 
omdat dergelijke beweging door de beelden in de bril geïnsinueerd wordt, bevestigt dit 
andermaal hoezeer ons ruimtegevoel afgaat op dat wat we onder ogen krijgen.  
 
De immersieve ruimtes die in de voorstelling van CREW gestalte krijgen, zijn dan wel 
allesbehalve statisch, ze zijn daarom niet minder dwingend dan de traditionele schouwburg. Het 
isoleren, gijzelen en manipuleren van de blik is niet alleen een uiterst doeltreffende remedie om 
het punt te bepalen van waaruit iets gezien moet worden, maar evenzeer hoe iets ervaren dient te 
worden. De blik is zijn autonomie volledig kwijt en de immersant is compleet overgeleverd aan 
de bij momenten ranzige doemscenario’s die CREW voor hem opdist. Hoe dicht hij met de neus 
op de feiten gedrukt wordt, bepaalt alleen de scenarist. Het ligt volledig buiten zijn macht om 
zelfs maar een klein beetje meer afstand te nemen, hij kan er zich alleen aan onttrekken door de 
ogen te sluiten. Dit werkt even bevreemdend als het auto-generatieve verhaal dat Mette 
Edvardsen aan haar publiek voorlegt. 
 
Van belang is ook de één-op-één behandeling. In de voorstelling krijgt elke deelnemer een 
buddy, die hem op een tafel helpt en een ‘virtuele bril’ opzet. De toeschouwer wordt 
ondergedompeld in een gedeeltelijk virtuele wereld, en beleeft de volledige opvoering alleen. 
Het soort opvoeringen dat niet meer bedoeld is voor het kritische oordeel van een voltallig 
publiek, lijkt compleet af te wijken van de klassieke theaterconventie. Desondanks ontdekt 
Marvin Carlson hier een opmerkelijke parallel met de oorspronkelijke renaissancistische 
theaters. 
 

 “[The] spectator, like the Renaissance prince, provides the single eye for 
which the production is created. The elitism that has always been an element of 
private theatricals here returns in its purest form; theatre, generally considered 
an art form necessarily implying group reception, becomes at this point 
concentrated into its reception and interpretation by a single individual.”91 
 

 Crash is bedoeld voor de blik van één enkele immersant. Die krijgt perfecte beelden 
voorgeschoteld, door afstand noch door onbedoeld scheefgetrokken perspectieven 
gederangeerd. In het immersieve theater van CREW heeft iedereen zijn eigen room with a view, 
zit iedereen in het centrum, is iedereen prins. Het is de democratisering ten voeten uit, en 
dergelijke ruimteconceptie is in die zin evenzeer verwant aan die van het renaissancistische 
hoftheater als het Bayreuth Festspielhaus. Alleen heeft het er andere karakteristieken uit 
gedestilleerd. Wagners schouwburg wou met haar democratisch ingericht auditorium een 
alternatief bieden aan de hiërarchische opbouw van de klassieke salle à l’italienne. De scenische 
opstelling die, in functie van een collectieve theaterbelevenis optimale visuele en akoestische 
kwaliteiten voor elke toeschouwer poogde te realiseren, werd – zoals hoger vermeld – in de 
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twintigste eeuw zowat de standaard configuratie voor een degelijke theaterzaal. CREW 
daarentegen verwerpt het collectieve aspect en focust op de singuliere geïdealiseerde ervaring. 
Gedaan met de halfslachtige oplossing waarin elke toeschouwer een zo goed mogelijk zicht op 
de scène krijgt, maar toch altijd het gevoel zal hebben niet in de perfecte positie te zitten. 
 
En toch. Doordat de vooraf opgenomen beelden met live beelden gemixt worden, vermijdt 
CREW dat de voorstelling uiteindelijk in een oppervlakkig illusionistisch totaalspektakel 
verzandt. Van belang is“niet wat het publiek ‘behaagt’, maar de innerlijke noodzaak om aan een 
eigen inhoud vorm te geven”92 De voorstelling doet er alles aan om de gezapige, passieve blik 
de gordijnen in te jagen. Ze bestookt haar slachtoffers met beangstigende, apocalyptische 
scenario’s. “Maar in tegenstelling tot sf-films wordt hier niet geprobeerd om een actief lichaam 
in een andere realiteit te creëren. Crash is pure onthechting, een bijnadoodervaring geënt op 
levend theater.”93 Dat het niet de geloofwaardigheid van de illusie is die de graad van 
theatraliteit determineert, maar wel de gedwongen positionering van de blik, wordt hier pijnlijk 
duidelijk. “What is relevant is that a theatre is a place where an action cycle is not only feasible 
but inescapable.”94  
 
Perfectie is hier niet opgehangen aan het illusoire effect van de taferelen, het zit hem eerder in 
de mise en scène van de beelden. In tegenstelling tot de klassieke schouwburg is l’oeil du prince 
hier geen alziend en alwetend oog. Het is precies de gedwongen en immersieve kijkhouding die 
het vermoeden doet ontstaan dat er méér is, dat er ons iets ontglipt. Een mysterieuze sluier die 
over het verhaal heen ligt. Door de blik in het keurslijf van een georchestreerde beeldenstorm te 
dwingen, grijpt CREW wel terug naar het theaterparadigma van de Blijde Intrede, maar 
aangezien in de Blijde intrede reeds de ambitie vervat zat om de blik vanuit beschouwend 
standpunt te laten kijken – bij middel van  centraalperspectivische vista’s die langs de weg 
stonden opgesteld, kan de resulterende theaterervaring die CREW nastreeft geenszins aan die 
van de Blijde Intrede worden gelijkgesteld. 
 
Schokken kunnen ze ons des te meer als we onze blik niet kunnen afwenden, en dit is precies 
wat in Crash gebeurt. De introductie van reële beelden verhevigt de verwarring. Normaalgezien 
worden alle beelden die ons netvlies opvangt door de hersenen geregistreerd en vervolgens 
wordt die informatie door onze andere zintuigen gehomologeerd. Niet bij “Crash”. Lichaam en 
geest worden genadeloos uiteen getrokken, en het lichaam wordt – samen met de fysieke ruimte 
– gedematerialiseerd zodat het samenvallen van weten en ervaren met de grootste efficiëntie 
vermeden wordt. De controlemechanismen van de blik zijn gesaboteerd, ons brein kan enkel 
voortgaan op de informatie die de virtual-reality-bril ons verstrekt. Onze hersenen maken er een 
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zootje van, slagen er niet meer in ons lichaam gerust te stellen. De reactie is  - ondanks het feit 
dat aan ons lichaam alle inbreng ontzegd wordt – fysiek: angstzweet, tranen en rillingen. 

 

 

 

Voorlopig Besluit 

 

Het concept centripetaliteit is duidelijk niet uit het theaterlexicon geschrapt. Het centrum mag 
dan de éénduidige en statische positie die ze in conventionele theaterarchitectuur bekleedde, 
verloren hebben, theatermakers zijn er nog steeds op gebrand de aandacht in welgekozen 
verzamelpunten te concentreren. In de voorstellingen die ik besproken heb, richten alle 
podiumkunstenaars hun ruimte op een hiërarchische wijze in, ook CREW. Hun belangrijkste 
hulpmiddel is hierbij nog steeds het richten van de blik. Door middel van een hiërarchisch 
opgebouwd geheel, dwingen ze nog steeds hun publiek om de voorstelling vanuit een door hen 
bepaald standpunt te bekijken. Ook als theatermakers bewust opteren voor een multifocaal 
scènebeeld, kunnen we stellen dat de toeschouwers de opvoering verplicht vanuit die optiek 
dienen te volgen, dat het onmogelijk is àlles te zien en dat er niet één manier bestaat om de 
opvoering op de juiste wijze te bekijken. Erving Goffman stelt dat het de blik is die onze 
controle over de werkelijkheid waarborgt, die haar bevattelijk maakt en in de juiste context 
plaatst.  
 

“When an individual is an immediate witness to an actual scene, events tend to 
present themselves through multiple channels, the focus of the participant 
shifting from moment to moment from one channel to another. Further, these 
channels can function as they do because of the special role of sight. What is 
heard, felt or smelled attracts the eye, and it is the seeing of the source of these 
stimuli that allows for a quick identification and definition – a quick framing – 
of what has occurred.”95  

 
Het controleren van de blik van de toeschouwer blijft dus het ultieme middel om hen in de 
macht te krijgen, en die macht lag bij de klassieke theatrale opstelling in de handen van de 
architectuur. Dat sommige theatermakers, zoals Peter Verhelst in Het Sprookjesbordeel, of Felix 
Ruckert in Secret Service er dan ook expliciet voor kiezen om haar uit te schakelen, kan 
evenzeer als architecturale strategie worden opgevat, aangezien dergelijke ingrepen de 
ruimteperceptie verzinnelijken.  
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IV. Besluit 

 

Dat de traditionele tweedeling tussen de ruimtes voor het parcours, en die voor de 
centripetaliteit vervaagt, valt op te maken uit de casestudies. Vooraf zijn de voorstellingen in de 
klassieke ordening ondergebracht naargelang ze de toeschouwer verplichtten om zich fysiek te 
verplaatsen of niet. We kunnen evenwel stellen dat bijvoorbeeld de voorstelling Crash, waar de 
toeschouwer letterlijk op een tafel is vastgebonden, evenzeer binnen het spectrum van ‘het 
parcours en de blik’ zou kunnen geplaats worden. De immersie in de ruimte – die hier evenwel 
niet materieel is – staat veel dichter bij de ervaring van iemand die een labyrint doorloopt, dan 
van iemand in een cinemazaal. Dat de voorstellingen van Heine Avdal en Ruud Gielens in beide 
categorieën zijn opgenomen, is al even exemplarisch voor de wijze waarop deze twee theatrale 
concepten steeds vaker samen en soms zelfs tegelijk worden ingezet of bevraagd.  
 
Als we de strategieën van de podiumkunstenaars parallel naast elkaar leggen, kunnen we stellen 
dat ze vaak getransformeerde traditionele theater-topoi inzetten om hun voorstelling te 
theatraliseren. Zo wordt de vaste toneellijst waarbinnen zich een ongeloofwaardig illusiespel 
optrekt, algemeen verguisd, maar hebben zowel Mette Edvardsen als Sanne Van Rijn allebei 
een kader nodig om de dingen die ze doen een theatraal cachet te geven. De hiërarchische 
opstelling van het publiek wortelt in het feit dat het theaterstuk oorspronkelijk eigenlijk alleen 
voor de vorst werd opgevoerd. Die individualiserende aanpak wordt terug opgepikt door 
CREW. De stoel en ook de tribune worden door Heine Avdal opgewaardeerd tot volwaardige 
theatrale elementen, die in de pikorde op dezelfde hoogte moeten staan van de ruimte, het licht, 
de acteur, of de technologie. Als Ariane van Vliet in de goederenlift postvat, heeft ze een ruimte 
uitgekozen die opmerkelijke parallellen met een klassieke scène vertoont. Een plankenhouten 
vlak, voor de gelegenheid van het publiek gescheiden met een stalen balustrade. Het doek, dat 
garant stond voor het reveleren van wonderbaarlijke scènebeelden en metamorfoses, wordt met 
hetzelfde effect – weliswaar onder de vorm van respectievelijk een brandscherm en een 
projectiescherm – aangewend in de voorstellingen van Gielens en Avdal. En ook de promenade 
architecturale, die zich nog steeds met de nodige theatraliteit door elk prestigieus theatergebouw 
slingert, is inspiratiebron: voor het Toneelhuis dat haar voorstelling volledig volgens de logica 
van een opgeluisterd parcours heeft opgebouwd. 
 
Bij wijze van besluit passeren alle besproken voorstellingen in een soort van eindgeneriek 
nogmaals de revue. De volgorde waarmee ze voorheen besproken werden, is behouden. Hoewel 
de plaats waar ze ooit ontsprongen nog steeds te achterhalen valt, toch drijven ze verder en 
verder af en de gevolgen zullen allicht niet te overzien zijn. 

 

Om te vinden moet je eerst verloren zijn | Ruud Gielens laadt de theatraliteit van de zaal op 
door zijn publiek langs niet platgetreden paden het Kaaitheater binnen te laten, waardoor de 
buitencirkel van het gebouw plots uitdrukkelijk aanwezig wordt gesteld. Hij vernieuwt de 
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wandeling die de toeschouwers dienen af te leggen. De betekenis van het centrum wordt 
verscherpt, aangezien het publiek er vanuit een nieuwe hoek binnentreedt. 
The logic of story-telling | Heine Avdal voorziet in elke nieuwe scenische situatie van zijn stuk 
een element dat alle aandacht op zich richt: eerst zijn eigen lichaam dat de stoel voorttrekt, 
vervolgens de tribune, dan het cinemascherm, daarop de projectie in de foyer en uiteindelijk het 
zandlopervormige scènebeeld. De posities van toeschouwers en scène moeten telkens opnieuw 
onderhandeld worden. Verder zijn er geen duidelijk leesbare krijtlijnen meer die de voorstelling 
structureren. Het gevolg is een voortdurend transformerende en beweeglijke positie van scène 
en toeschouwers. 
Hoe een catastrofe kunst kan worden | Het Toneelhuis haalt alles uit de kast om met de 
aftandse roeien die ze hebben de diepe kloof tussen de italianiserende Bourla en de hedendaagse 
podiumpraktijk over te peddelen. De voorstelling is nomadisch, de zaal wordt binnenstebuiten 
gekeerd, het parcours verloopt niet meer radiaalsgewijs naar binnen, maar doorkruist zonder 
onderscheid alle regionen van de schouwburg. 
Exorcizing the tractor | Met het uitdrijven van de illusie doet Heine Avdal ook de klassieke 
theaterzaal, de illusiemachine, van de hand. Niets vereist nog langer het gevangen 
illusionistische beeld in het kader, de frontale scèneopstelling, een statische blik op scène, of 
zelfs een acteur. De voorstelling genereert een zelfreflexief beeld, dat ook het publiek aan het 
denken moet zetten. Alle vastgeroeste conventies komen opeens op losse schroeven te staan. 
De theatrale kooi | Sanne Van Rijn heeft een eigen voorstellingsruimte geconstrueerd, en 
verplaatst die naar de plek waar zij het wil. Elke ruimte waarin ze haar witte doos neerzet, wordt 
daardoor opnieuw gestructureerd, vanuit een ander middelpunt. De omliggende ruimte krijgt 
onmiddellijk een perifere betekenis. Ze bakent haar eigen ‘binnencirkel’ af waarbinnen ze de 
voorstelling laat plaatsvinden, ze creëert een nieuw centrum. De grens die ze trekt is 
institutioneel, zondert zich uitdrukkelijk af van de openbaarheid, waardoor de handelingen 
binnen het nieuwe centrum geïsoleerd en getheatraliseerd worden. 
Under what circumstances do we think things are real? | Mette Edvardsen kadert met haar 
televisie een deel van de ruimte in, en stelt zo orde op zaken in soms heel onoverzichtelijke 
ruimtes. Door het bifocale scènebeeld krijgt de blik dubbelzinnige informatie doorgespeeld, en 
wordt datgene wat de toeschouwer te zien krijgt telkens weer in vraag gesteld. Er is geen 
absolute waarheid meer. Het is een spel met illusie, waarbij de toeschouwer verplicht wordt zélf 
betekenis te zoeken in datgene wat hij voorgeschoteld krijgt.  
De scenische centrifuge | Ruud Gielens heeft de bestaande hiërarchie van de centripetaal 
georganiseerde theaterruimte onderuit gehaald en de monofocaliteit waarin de bestaande 
verhouding tussen het kleine verlichte podium en de volumineuze donkere zaal onoverkomelijk 
verzandt, laten exploderen tot een multifocale en policentrisch geordende ruimte. De multifocale 
scènebeelden dagen de blik uit. De zekerheden van de blik worden aan het wankelen gebracht, 
door haar in chaotische wanordelijkheid onder te dompelen. De blik poogt steevast de dingen 
die ze onder ogen krijgt te bevatten, zelfs al gebeuren die in de meest warrige simultaneïteit, kan 
onmogelijk àlles gezien hebben. 
 The single eye | Crash plaatst de immersant zelf in het centrum, de positie van zijn lichaam is 
het enige referentiepunt in “een omgeving waarvan hij niet langer zintuiglijk kan vaststellen of 
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ze virtueel dan wel reëel is.”96 De klassieke theatrale situatie waar alle zichtlijnen in één 
vluchtpunt samenkomen, is geconverteerd. Alle zichtlijnen vertrekken nu vanuit één punt: de 
blik is enkelvoudig en centrifugaal. De hiërarchische positionering van de zitplaatsen wordt 
opgegeven, er wordt resoluut voor één individuele deelnemer geopteerd, die zich gegarandeerd 
in de meest gunstige positie bevindt om de voorstelling mee te maken. 
 

 

The pieces of paper curled up off the canvas, were removed from the surface to 

exist on their own, became more solid as they grew into other materials and, 

reaching out further into the room, finally filled it entirely.  Suddenly there 

were jungles, crowded streets, littered alleys, dream spaces of science fiction, 

rooms of madness, and junk-filled attics of the mind. (Allan Kaprow, 1966) 

                                                 
96 geparafraseerd uit Vanhoutte, Kurt, Performatieve technologie: het perspectief van CREW, in: 
Proscenium, nr. 31, pp.13-22, tekst ter beschikking op http://www.crewonline.org, laatst geconsulteerd op 
16/04/07.  
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V. Primaire Bronnen 

 
 

 
Het moment waarop we niets van elkaar wisten 

 
Seizoen en datum première:  2005-2006, 18/01/06 Brussel 
Gezien op:  09/11/06 (Kaaitheater, Brussel) 
Organisaties:  Kaaitheater  
Personen:  tekst: Peter Handke, regie+scenografie: Ruud Gielens, 

kostumering+requisiteur: Ann Weckx, muziek: Jan Goovaerts, spel: Simon 
Allemeersch, Nico Boon, Zouhaïr Ben Chikha, Katleen Geens, Chun-Lee 
Lommelen, Iris Van Cauwenberghe, Geert Vandyck, Dries Beugels, Frederik 
Brants, Nicolas Delalieux, Ellen De Naeyer, Youri Dirkx, Peter Vandenbempt, 
Sarah Eisa, Philippe Liekens, Evelien Van Hamme, An Verstraete, Oma Boon, 
orkest: Jan Goovaerts, Rob Goovaerts, Bob Van Den Bosch, Nele Van den 
Broeck, Jean-Pierre Hallet, koor: Tien Callaerts, Filip Coltura, Edouard De 
Boey, Veerle Krokaert, Anne Nys, Joke Smedts, Paul Turcksin, Ties Van 
Hooff, Jef Van Laeken, dramaturgie: Marianne Van Kerkhoven, assistentie 
dramaturgie+regie-assistentie: Bart Capelle, stage: Mui-Ling Verbist, 
bewegingsadvies: Haider Al Timimi, kostuumuitvoering: Eva Maes, Marie 
Morel, Ann Weckx, techniek: Inne Box, Piet De Koster, Guy Peeters, Luc 
Schaltin, Chris Segers, Frank Vandezande, Mark Bisaerts, Herman Venderickx.  

 
 
 
 

 

Some notes are 
 
Seizoen en datum première:  2005-2006, 08/06/06 Brussel 
Gezien op:  15/03/07 (Stuk, Leuven) 
Organisaties:  Deepblue, Kaaitheater, Buda Kunstencentrum  
Personen:  choreografie+video+performer: Heine Rosdal Avdal, geluid+dramaturgie: 

Christoph De Boeck, lichtontwerp+technische leiding: Hans Meijer, 
assistentie: Yukiko Shinozaki, productieleiding: Leen Driesen. 
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Een geschiedenis van de wereld in 10
1/2
 hoofdstuk 

 
 
Seizoen en datum première:  2006-2007, 06/04/07 Antwerpen 
Gezien op:  09/04/07 (Bourla, Antwerpen) 
Organisaties:  Toneelhuis  
Personen:  tekst: Julian Barnes, concept: Guy Cassiers, van: Wayn Traub, Ariane van 

Vliet, Sidi Larbi Cherkaoui, Benjamin Verdonck, Gilda De Bal, Vic De 
Wachter, Stefan Perceval, Peter Seynave, Lotte Van den Berg, Tom 
Dewispelaere, Ben Segers, Stijn Van Opstal, Geert Van Rampelberg, spel: 
Wayn Traub, Ariane van Vliet, Benjamin Verdonck, Gilda De Bal, Vic De 
Wachter, Stefan Perceval, Peter Seynave, Bram De Rijcke, Dirk Eeckhoudt, 
Gert Vleminckx, Guido Serpieters, Ilse Horemans, Jempi Vermeulen, Luk 
Vilain, Marleen Haerens, Monique Van den Abbeel, Pieter Duboccage, 
Yannick Heeren, Tom Dewispelaere, Ben Segers, Stijn Van Opstal, Geert Van 
Rampelberg, dans: Iris Bouche, Damien Fournier, vrijwilligers: Ann 
Dingemans, Christa Deprins, Elena Ribbens, Erwin Verbruggen, Eveline Maes, 
Greet Jacobs, Iris Thibaut, Isabelle Dewilde, Kristof Slachmuylders, Natalie 
Stoks, Nikki De Swert, Saartje Cauwenbergh, Sabine Baelus, Sarah Schrauwen, 
Veerle Luyts, figuratie: Amadou Guiguille, Peter Van Vliet, decorontwerp: 
Peter Missotten, artistieke coördinatie: Valentine Kempynck, 
geluidsontwerp: Diederik De Cock, video: Arjen Klerkx, lichtontwerp: 
Enrico Bagnoli, dramaturgie: Erwin Jans, Corien Baart, Ellen Stynen, 
kostuumuitvoering: Nathalie Douxfils, Erna Van Goethem, Christiane De 
Feyter, decoruitvoering: Karl Schneider, Bruno Bressanutti, Patrick Jacobs, 
technische leiding: Sharp Vanderhaegen, techniek: Geoffrey D’hondt, Koen 
Overloop, Filip Van Beerendoncks, Ivan Renette, Glenn Van Der Auwera, Ilse 
Van den Dorpel, Eric Geudens, Johan Beynen, Bart Bruyneel, Leo Verlinden, 
Freek Boey, productieleiding: Michaël Greweldinger, regie-assistentie: Lut 
Lievens, Nienke Reehorst, Ulrika Kinn Svensson, Natalie Schrauwen, Kathleen 
Van Mechelen, Anaïs Lebreton. 

 
 
 
 

 

Vormsnoei 
 
 
Seizoen en datum première:  2003-2004, 05/05/04 Leuven 
Gezien op:  21/03/07 (Theater Kikker, Utrecht) 
Organisaties:  Dubbelspel (Stuc/Klapstuk & CC Leuven), NTGent  
Personen:  regie: Sanne Van Rijn, lichtontwerp: Ton van der Meer, 

geluidsontwerp: Maarten van Otterdijk, dramaturgie: Koen Tachelet, 
spel: Tamayo Okano, Ayako Watanabe, Mioko Yoshihara. 
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Time will show 

 
Seizoen en datum première:  2004-2005, 10/0704 Brussel 
Gezien op:  15/03/07 (Stuk, Leuven) 
Organisaties:  Nadine  
Personen:  van en met: Mette Edvardsen. 
 

 

 

 

 

Crash 
 
Seizoen en datum première:  2003-2004, 10/06/04 Antwerpen 
Gezien op:  niet (wel: try-out gezien van 0_Rex Beta 1 op 07/02/07 in Vooruit, Gent) 
Organisaties:  Crew eric Joris, Toneelhuis, De Rotterdamse Schouwburg  
Personen:  tekst+concept: Peter Verhelst, regie+concept+vormgeving: Eric Joris, 

techniek: Joris Durnez, Luk Focke, Frank Haesevoets, Paul Van 
Caudenberg, Chris Vanneste, technologisch onderzoek & 

ontwikkeling: Philippe Bekaert, Tom Deweyer, Erik Hubo, Tom 
Mertens, Frank Van Reeth, acteur: Kristien De Proost, Bert Haelvoet, 
Kevin Janssens, assistentie: Ellen Bernaerts, Celia Bogaert, Kristof 
Coenen, Uwamungu Cornelis, Bert Geets, Ellen Schoeters, Michel Van 
Looveren, Karl Van Welden, Ronald Verhaegen, Tine Verhaert, advies: 
Kurt Vanhoutte, scenografie: Martin Baarda, geluid+muziek: Christoph 
De Boeck, dramaturgie: Griet Op De Beeck, David Cornille, 
productieleiding: Michaël Greweldinger, productie-assistent: Phyllis 
Digneffe, decoruitvoering: Bruno Bressanutti, Ivan Deelen, Patrick 
Jacobs, Karl Schneider. 
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VI. Ontmoetingen 

Yvonne Peiren, algemene ondersteunende dramaturgie NTGent, 07/03/07, Gent. 

Barbara Raes, programmatie dans Vooruit, 08/03/07, Vooruit, Gent. 

Sabien Rasschaert, productieleider en tourmanager NTGent, 21/03/07, Theater Kikker, 
Utrecht. 

Paul Van Santvoort, dagelijkse leiding en beheer gebouwen Kaaitheater, 23/03/07, Foyer 
Kaaitheaterstudio’s, Brussel. 

Mette Edvardsen, choreografe, 27/03/07, Café Greenwich, Brussel. 

Ruud Gielens, regisseur, 01/04/07, Brussel. 

Petra Damen, publiekswerking Toneelhuis, 09/04/07, Bourla, Antwerpen. 

Kurt Vanhoutte, dramaturg CREW, professor theaterwetenschappen UA, 16/04/07, 
Antwerpen.  

Marianne Van Kerkhoven, dramaturge Kaaitheater, 18/04/07, Kaaitheater, Brussel. 

 

VII. Literatuur 

 

Boeken 

Bailly, Anatole, Dictionnaire Grec-Français, Rédigé avec le concours de E. EGGER, Édition 
revue par L. Sechan et P. Chantraine, avec, en appendice, de nouvelles notices de mythologie et 
religion par L. Sechan, Hachette, Paris, 1969 (eerste ed. 1950). 

Ballard, J.G., Crash, Vintage, London, 1995 (eerste ed. 1973). 

Brook, Peter, The empty space, Macgibbon & Kee, London, 1969 (eerste ed. 1968). 

Carlson, Marvin, Places of performance. The semiotics of theatre architecture, Cornell 
University Press, Ithaka (NY), 1992. 

Cuyvers, Wim, Actuele architectuur en kunstencentra. La decorazione della facciata, in: De 
Vuyst, Hildegard (eindred.), Wambacq, Johan, Marcoen, Kristel (hoofdred.), Alles is rustig. Het 
verhaal van de kunstencentra, Vlaams Theater Instituut, Brussel, 1999. 

Eckehardt Nölle, Theatre construction in the federal republic of Germany, in: Arnott, James F. 
e.a. (eds.), Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, 
performance and society, IFTR/FIRT, München, 1977, pp. 120-134.  

Eversmann, Peter, De ruimte van het theater, Amsterdam, 1996. 

Goffman, Erving, Frame Analysis, Northeastern University Press, Boston, 1986. 

Grau, Oliver, Virtual art. From illusion to immersion, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
2003. 



 

 70

Grotowski, Jerzy, Towards a poor theatre, Methuen Drama, London, 1969. 

Handke, Peter, Die Stunde da wir nichts voneinander wußten. Ein schauspiel, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main, 1992. 

Herz, Joachim, Contents of theatrical communication, in: Arnott, James F. (ed.), in: Arnott, 
James F. e.a. (eds.), Theatre Space. An examination of the interaction between space, 
technology, performance and society, IFTR/FIRT, München, 1977. 

Izenour, George C., Theater design, Yale university press, New Haven, 1996 (eerste ed. 1977). 

Janssens, Joris, Labyrintorium. Over inzicht en zintuiglijkheid, in: Uyterhoeven, Michel (red.), 
Pigment. Tendensen in het Vlaamse podiumlandschap, Ludion, Gent/Vlaams Theater Instituut, 
Brussel, 2003, pp.97-100. 

Koneffke, Silke, Theater-Raum. Visionen und projekte von Theaterleuten und Architekten zum 
anderen Aufführungsort,1900-1980, Reimer, Berlin, 1999. 

Küller, Rikard: Psycho-physiological conditions in theatre construction, in: Arnott, James F. 
e.a. (eds.), Theatre Space. An examination of the interaction between space, technology, 
performance and society, IFTR/FIRT, München, 1977. 

Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Routledge, Oxon, 2006 (vertaling Karen Jürs-
Munby; oorspronkelijke titel Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt am 
Main, 1999). 

Mackintosh, Iain, Architecture, actor and audience, Routledge, London, 1993. 

Meyer, Jochen, Theaterbautheorien. Zwischen Kunst und Wissenschaft. Die Diskussion über 
Theaterbau im deutschsprachigen Raum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

, gta Verlag, 
Zürig, 1998. 

Pierron, Agnès, Dictionnaire de la Langue du Théâtre. Mots et Mœrs du Théâtre, Dictionnaires 
Le Robert, Paris, 2002. 

Sauter, Willmar, Museum-Stage. The Frames Move into the Exhibition Hall, in: Sauter, 
Willmar, The theatrical event. Dynamics of performance and perception, University of Iowa 
Press, Iowa City, 2000. 

Schechner, Richard, Environmental Theater, Hawthorn books, New York, 1973. 

Tafuri, Manfredo, The sphere and the labyrinth. Avant-Gardes and architecture from Piranesi 
to the 1970s., Massachusetts Institute of Technology, 1987 (vertaling Pellegrino d’Acierno en 
Robert Connoly; oorspronkelijke titel La sfera e il labirinto, Einaudi, Torino, 1980). 

van den Broek, Clara, Enrique Vargas, in: Uyterhoeven, Michel (red.), Pigment. Tendensen in 
het Vlaamse podiumlandschap, Ludion, Gent/Vlaams Theater Instituut, Brussel, 2003, pp. 92-
95. 

Van Kerkhoven, Marianne, Een reis door de ruimte, een wereld zonder middelpunt, in: Blunt, 
Maarten (red.): Out of Frames, Academie Minerva Pers/stichting theatergroep Babylon, 
Groningen, 1991, pp. 15-34. 

Veinstein, André, Le théâtre expérimental, tendences et propositions, La Renaissance du livre, 
Bruxelles, 1968. 



 

 71

Tijdschriftartikels 

Ahrens, Gerhard, Het einde van de ruimte. Een gesprek met Daniel Libeskind, in: 
Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 60-83. 

Aulenti, Gae, Teatro e territorio, Lotus International, December 1977, jg. 15, nr. 17, pp. 4-29. 

Aulenti, Gae, Ronconi, Luca, Cinque utopie. Contenitori per uno spettacolo, Lotus 
International, December 1977, jg. 15, nr. 17, pp. 78-83. 

Binnerts, Paul, Ruimte voor de verbeelding. Theaterarchitectuur en toneelvernieuwing, in: De 
Gids, 1992, jg. 155, nr 10/11, pp. 858-869. 

Burgelman, Filip, Dhooghe, Luc, Restyling van een artistieke vrijplaats. De beursschouwburg 
op het ritme van de stad, in: Proscenium, maart/april/mei 2004, jg. 8, nr. 30, pp. 5-11. 

Corvin, Michel, La scène éclatée, in: Etudes théâtrales, Louvain-la-Neuve 2003, Vol. 1, no 27, 
, pp. 22-33. 

Dekimpe, Pieter en Dhooghe, Luc, De “black box”, of de abdicatie van de architectuur, in: 
Proscenium, maart/april/mei 2006, jg. 10, nr. 38, pp. 11-13. 

Dhooghe, Luc, Verzonnen werkelijkheid op de tonen van DaDa. Ruud Gielens’ regie en 
theaterbeeld voor “het moment waarop we niets van elkaar wisten” van Peter Handke, 
Proscenium, maart/april/mei 2006, jg. 10. nr.38, pp. 15-17. 

Dhooghe, Luc, Recyclage van historische modellen, dwingend of inspirerend? De vernieuwde 
KVS in Brussel, in: Proscenium, juni/juli/augustus 2006, jg. 10, nr. 39, pp. 5-13. 

Kaplan, Donald M., Theatre Architecture: A Derivation of the Primal Cavity, in: The Drama 
Review: TDR, Vol. 12, No. 3, Architecture/Environment (Spring, 1968) pp. 105-116. 

Kirby, Michael, The New Theatre, in: The Tulane Drama Review, 1965, vol. 10, nr.2, pp. 23-
43. 

Lamers, Jan Joris, De lokatie zou een park kunnen zijn…, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 40-
47. 

Lecat, Jean-Guy, L’espace – le théâtre – le lieu, in: Actualité de la scénographie. oktober 
2006, No 149, pp. 39-42. 

Masuch, Bettina, Achter de spiegel van de verschijning kijken. Een gesprek met Achim Freyer, 
in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 114-133. 

Nicolin, Pierluigi, Architettura e teatro, Lotus International, December 1977, jrg. 15, nr. 17, p. 
2. 

Odenthal, Johannes, Abräumen, in: Ballettanz Das Jahrbuch 2006, Friedrich Berlin Verlag, 
Berlin, 2006, pp. 17-18. 

Oechslin, Werner, Il teatro d’invenzione,  Scenografia e architettura, Lotus International, 
December 1977, jrg. 15, nr. 17, pp. 66-77. 

Sanctorum, Johan, Cultuurpaleis of straattheater, Proscenium, juni/juli/augustus 2006, jrg. 10. 
nr.39, pp. 28-29. 

Schechner, Richard, 6 axioms for environmental theatre, in: The Drama Review, spring 1968, 
New York: School of the arts, vol.12, nr. 3, pp. 41-64.  



 

 72

Ten Cate, Ritsaert, Een thuis om in te werken en te leven, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 49-
57. 

T’Jonck Pieter, Spelen met gebouwen. Een sluimerend reservoir, in: Etcetera, maart 2000, jg. 
18, nr. 71, pp. 55-57. 

Van Campenhout Elke, Bergé David, Potentie in plaats van polyvalentie, in: Etecetera, 
februari 2007, jg. 25, nr.105, pp. 11-21. 

van den Bergh, Hans, Het gat van de deur, in: De Gids, 1992, jg. 155, nr 10/11, pp. 870-873. 

Van den Dries, Luk, Poging tot beweging: theatervernieuwing in Vlaanderen, in: Yang 22: 
131, 1986,  pp. 9-27. 

Vanhoutte, Kurt, Machines op het middaguur. Werkverslag van de CREW-productie 
Philoctetes/Man-O-War, in: Etcetera, februari 2003, jg. 20, nr. 85, pp. 49-53. 

Van Kerkhoven, Marianne, De geschreven ruimte, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 6-33. 

Van Kerkhoven, Marianne, Niet meer spelen, maar gespeeld worden, in: De Gids, 1992, jg. 
155, nr 10/11, pp. 877-884. 

Van Kerkhoven, Marianne, Tussen hemel en aarde.  Een gesprek met Anne Teresa De 
Keersmaecker, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 168-195. 

Verschaffel, Bart, De zaal die niet gedoofd kan worden. Théâtre de la Ville ‘Les Abbesses’ in 
Parijs, in: Etcetera, oktober 1997, jg. 15, nr. 61, pp. 24-26. 

Verschaffel, Bart, Rome, over theatraliteit, in: Vlees en Beton 16, Laat- XXe-eeuws 
genootschap voor architectuur en stedebouw, Mechelen, 1990. 

Watson, Howard, Beyond expression? The relationship between architecture and drama, in: 
Architectural Design, 9-10 sept-okt 1999, nr. 69, pp. 97. 

Werckx, Rose, Machines van de verbeelding, in: Proscenium, september/oktober/november 
2003, jg. 7, nr. 28, pp. 23-25. 

Wilson, Robert, De architectuur van de theatrale ruimte, in: Theaterschrift, 1992, nr 2, pp. 102-
107. 

Kranten 

Aerts, Jef, “Ik voel me meer beeldend kunstenaar dan theatermaker”, in: De Tijd, 03/05/2004.  

A.S., Crash, in: De Bond, 18/06/04. 

Hillaert, Wouter, Ruud Gielens en Ann Weckx voeren Peter Handke op met bijna veertig 
spelers, in: De Morgen, 18/01/2006, krantenknipsel geconsulteerd in persmap in de VTI 
bibliotheek. 

Laveyne, Liv, Tussen levensdrift en baarmoedergevoel, in: De Morgen, 21/06/04. 

Oranje, Hans, ‘Crash’: afscheid nemen van je lichaam, in: Trouw, 03/12/04. 

Sels, Geert, De stap uit zichzelf. ‘Crash’: een overweldigende voorstelling van Eric Joris en 
Peter Verhelst,  in: De Standaard, 14/06/04. 

Smets, Wim, Braincrashtheater, in: Knack, 23/06/04. 

Stump, Paul, Preview:Peter Handke, in: The Bulletin, 12/01/06. 



 

 73

T’Jonck, Pieter: Choreografie voor stoorzenders, in: De Morgen: 09/06/06. 

Van Campenhout, Elke, ‘Het moment waarop we niets van elkaar wisten’ tegelijk verfrissend en 
gedateerd, in: De Standaard, 21/01/06. 

Vereenooghe, Saskia, Onspeelbare Handke in Brussels Kaaitheater. Regisseur Ruud Gielens 
kiest voor woordloos theater, in: De Tijd, 14/01/06. 

 

Websites 

Hermans, Robbie, Every day create your history, oorspronkelijke bron: 
http://www.cuttingedge.be/stage, tekst ter beschikking gesteld op 
http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, laatst geconsulteerd op 07/08/07. 

Peeters, Jeroen, Verdwaald in de taal, in: De Morgen, 12/05/04, http://www.demorgen.be, 
laatst geconsulteerd op 29/07/07. 

Rampart, Eefje, Bootjevaren in de Bourla, oorspronkelijke bron: Gazet van Antwerpen, 1/04/07, 
tekst ter beschikking gesteld op http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, laatst geconsulteerd op 
07/08/07. 

Sels, Geert, Interview – De Bourla als ark van Noah,, oorspronkelijke bron: De Standaard, 
04/04/07, tekst ter beschikking gesteld op http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, laatst 
geconsulteerd op 07/08/07. 

Sels, Geert, Eric Joris en Peter Verhelst nemen in ‘Crash’ bezit van de zintuigen, in: De 
Standaard, 09/06/04, http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 28/07/07. 

Sels, Geert, Samen in de buik van de Bourla, oorspronkelijke bron: De Standaard, 10/04/07, 
tekst ter beschikking gesteld op http://www.toneelhuis.be/archief.jsp, laatst geconsulteerd op 
07/08/07. 

Sels, Geert, Wandelen door andere tijd en ander brein, in: De Standaard, 24/11/06, 
http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 2907/07. 

Van Campenhout, Elke, De toeschouwer maakt de voorstelling, in: De Standaard, 2 september 
04, http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 29/07/07.  

Van Campenhout, Elke, De geheimen van het Crash-laboratorium, in: De Standaard, 14/04/05, 
http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 29/07/07. 

Van der Speeten, Geert, Crew belooft multimediale onderdompeling, in: de Standaard, 30/04/01, 
http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 29/07/07. 

Vanhoutte, Kurt, Performatieve technologie: het perspectief van CREW, in: Proscenium, nr. 
31, pp.13-22, tekst ter beschikking op http://www.crewonline.org, laatst geconsulteerd op 
16/04/07. 

Vermoesen, Kristien, Format 2002 geeft beeld van podiumkunsten in de toekomst, in: De 
Standaard, 04/10/02, http://www.destandaard.be, laatst geconsulteerd op 29/07/07. 

XX, Time will show, http://www.theatreinmotion.org, laatst geconsulteerd op 07/08/08. 

XX, Some notes are, http://www.deepblue.be, laatst geconsulteerd op 11/08/07. 

XX, Vormsnoei, https://www.zthollandia.nl, laatst geconsulteerd op 24/01/07. 

 



 

 74

Andere 

Verschaffel, Bart, De ruimte van het theater: een structurele analyse, ongepubliceerd 
manuscript geschreven n.a.v. bijzonder vraagstuk architectuurkritiek, Gent/Leuven, 2003. 

 

VIII. Informatie Afbeeldingen 

 
 
1. plan grote zaal Kaaitheater Brussel met aanduiding nieuw (rood) en normaal (grijs) 

parcours, bron: eigen beeldmateriaal. 
2. beeld van de foyer achter de toneellijst, bron: kaaitheater. 
3. plan labozaal stuk leuven, met aanduiding ingrepen van avdal (grijs) en parcours 

toeschouwers (rood), bron: eigen beeldmateriaal. 
4. Heine Avdal, bron: eigen beeldmateriaal. 
5. Bourlaschouwburg, Antwerpen, bron: eigen beeldmateriaal 
6. tweede dessous onder de scène in de Bourlaschouwburg, bron: eigen beeldmateriaal. 
7. emmers blokkeren de doorgang in de omgang van de Bourlaschouwburg, bron: eigen 

beeldmateriaal. 
8. installatie van Peter Missotten in de inkomhal van de Bourlaschouwburg, bron: eigen 

beeldmateriaal. 
9. scènebeeld geschetst door Heine Avdal, bron: eigen beeldmateriaal. 
10. scènebeeld geschetst door Heine Avdal, bron: eigen beeldmateriaal. 
11. buitenbeeld van de scèneopstelling vormsnoei, bron: dvd-registratie door Eric Clignet. 
12. binnenbeeld van de scèneopstelling vormsnoei, bron: dvd-registratie door Eric Clignet. 
13. promobeeld van de voorstelling Time will show, bron: A. Lundebye 
14. beeld van de voorstelling Time will show in de Kaaitheaterstudio’s, bron: dvd-registratie 

overhandigd door Mette Edvardsen. 
15. Collage van de scèneopstelling van Het moment waarop we niets van elkaar wisten, 

oorspronkelijke bron: kaaitheater. 
16. opstelling tribune bij Het moment waarop we niets van elkaar wisten, oorspronkelijke bron: 

kaaitheater. 
17. detailbeeld van VR-helm bij CREW, bron: http://www.crewonline.org, foto Eric Joris. 
18. beeld van de installatie en de tafels waarop de toeschouwers bij Crash worden 

vastgebonden, bron: http://www.crewonline.org, foto Eric Joris. 

 

 


