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Note:  In dit essay maak ik gebruik van verschillende kunstwerken om mijn woorden te versterken.  

Deze beelden zijn echter geen representatie van het echte werk maar door de digitale versie van het 

bestand en de tweedimensionale werking van de printer structuurloos. Dit maakt dat de weergave 

niet de volledige kracht van het werk bevat maar slechts een aanzet is tot de verbeelding.  
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Dear beloved listener, 

If you decide not to write out your ideas, not to finish your compositions but rather keep them as 

open fragments you leave yourself open to many happy accidents and coincidences when you 

perform. You discover new possibilities by risking your ideas you create new ones. I play by these 

possibilities, my fingers gently hit the keys and the microphones almost touch the strings. I make sure 

that the felt between the strings and the hammers of the piano quiets the instrument so that it 

whispers. I wear headphones, which I have to turn up to maximum in order to hear what I’m playing. 

Other sounds incorporate themselves into the mix – I hear myself breathing and panting, the 

scarping sound of the piano’s action and the creaking of my wooden floor boards- all equally as loud 

as the music. The music becomes a contingence, a chance, an accident within all this rustling. My 

heart opens and I wonder what exactly it is that makes me feel so happy. My headphones turn into 

the infinite microscopes that allows me to dive into a world of inaudible sounds.  

For hours I’ve been trying to turn these melodies into a little piece of music but there’s always a 

detail I dislike and so it start all over again. It must be 3 am, the only time everything in my house is 

silent and peaceful allowing me to continue working on my almost imperceptible piano recordings. 

Originally I wanted to do my neighbours a favour by damping the sound of my piano if I want to play 

piano during the quiet of the night, the only respectful way is by layering thick felt in front of the 

strings and using very gentle fingers. It was then that I discovered that my piano sounds beautiful 

with the damper. I decided to dedicate this quiet album to my neighbours. 

I want to thank you for listening. 

It is recommended that you enjoy this album on big headphones, because that is how it was made. 

 

 

 

 

Nils Frahm 

Nils Frahm is een Duitse muzikant en componist die vooral bekend staat om zijn instrumentale, minimalistische 

en experimentele werken. Eigenlijk kan ik hem niet in woorden introduceren en zou ik je willen vragen om naar 

de volgende link te gaan en hem en zijn werk te aanschouwen en beluisteren. 

https://www.youtube.com/watch?v=xih8aiacRSk  
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Introductie  

Waar POGING 1.0 begon 
 

In augustus 2014 las ik de tweede brief van Caspar Nieuwenhuis aan Jet Bussemaker. Hij pleit in deze 
brief voor een bestel bestaande uit twee pieren, een verwijzing naar de pieren in Brighton: de ene 
puur economisch met dwingende prestatie eisen, de ander zonder enige vorm van economisch 
criterium.  Ik zal een deel van de brief met jullie delen al raad ik jullie aan de gehele brief eens te 
lezen:  

 ‘Beste minister, 

bij Brighton liggen twee Pieren in zee. De één, de beroemde Brighton-Pier, is een bonte strook met 
gokkasten, vreetketen, kermisattracties en pinautomaten die elke transactie met twee pond extra 
belasten. Geld bepaalt hier de waarde. Het is er tijdens de zomer stampvol met welgestelden die zich 
dik consumeren en selfies maken in de kokende middagzon. Ik ook, met mij gaat het prima. De andere, 
de West-Pier, ligt enige honderden meters verderop. Het is een stalen karkas, een rustpunt voor 
meeuwen en mensenogen met gevoel voor esthetiek. Het is een onopgesmukt icoon van 
vergankelijkheid. De waarde van deze ruïne is niet in geld uit te drukken. Als ik er naar kijk gaat het 
fantastisch met me’ 
‘Beste minister, het is een decennialang durende denkfout. Welke redenen Melle Daamen ook 
aandraagt, de belangrijkste reden voor het ontbreken van een constructief kunstdebat is precies deze 
denkfout. Waar nut en meerwaarde worden aangehaald, gaat het helemaal niet over de waarde van 
kunst. Het gaat over het indekken van kunstsubsidies. Over de waardering die kunst kan genereren 
vanuit de samenleving zodat de gemeenschapstoelage verantwoord kan worden. Waarde en 
waardering zijn twee verschillende kwalificaties. Waardering is te meten in kwantiteit, waarde in 
kwaliteit. Waardering forceert excentriek handelen, waarde is intrinsiek. Waardering bereikt een 
grens, waarde kent geen grenzen. Een waarderingsmodel heeft het streven om voltooid te worden en 
bereikt die voltooiing altijd – meestal onvoltooid. Kunstbeleid gebaseerd op een waarderingsmodel is 
als de nieuwe kleren van de keizer.’ 

 

Deze brief gaat over veel meer dan wat ik er straks uit zal halen om jullie mee te nemen in mijn 

zoektocht. De brief is een specifieke reactie op het huidige bestel maar het heeft bij mij zo’n grote 

intrinsieke beweging in gang gezet dat ik er niet om heen kan deze met jullie te delen. 

In augustus 2014 begon het interdisciplinair project. Dit project bestaat al meerdere jaren op de 

opleiding Theaterdocent en is het laatste project in de leerlijn interdisciplinair theater maken. Je 

wordt geacht in deze vier weken vrij onderzoek te doen, ten dienste van jouw ontwikkeling als 

maker. Iedere student krijgt een eigen ruimte en er zijn drie begeleiders aanwezig om je op 

verschillende manieren te begeleiden. Vanuit geluid, video en licht. De enige richtlijn in het project is 

het vertrekpunt; vorm. De vorm, zoals video, licht of geluid, moet je bij een bepaalde inhoud 

brengen. Als laatste is het belangrijk dat je gebruik moet maken van video.  

Tijdens dit project werd ik opstandig. Ten eerste door de tegenstelling die het project in zich draagt. 

Een vrij onderzoek doen ten dienste van je eigen ontwikkeling als maker. Als je maar video gebruikt 

en de vorm de inhoud laat bepalen. Wat als mijn onderzoek op dat moment niet gaat over video? Ik 

de nadruk niet wil leggen op interdisciplinariteit omdat ik geloof dat alle dingen om ons heen het 

meest van de tijd interdisciplinair zijn? 
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Ten tweede dacht ik terug aan alle presentaties die ik heb gezien van dit project de afgelopen jaren. 

De lege omhulsels waardoor iedereen gefascineerd is en daarom hard applaudisserend de zaal uit 

komt, stamelend opzoek naar woorden die niet verder rijken dan mooi. Ik overdrijf en er zat 

ongetwijfeld hier en daar een inhoudelijk interessant “juweeltje”  tussen, maar het overkoepelende 

gevoel dat aan dit project kleeft is dat alles wat er gemaakt word zo.. mooi.. is. Mooi. Wat is mooi 

precies? En wat is er dan precies zo mooi aan? Is dat de magie van video in theater? Is het dat we nog 

steeds gefascineerd zijn door deze mogelijkheid een andere tijd- of sfeerlaag aan te brengen door het 

gebruik van een extra medium? Komt dat omdat een esthetisch beeld zo overheersend is? Spreekt 

een beeld ons zo sterk aan op ons gevoel van etsethiek waardoor het ons verlangen naar inhoud 

wegspeelt? Of werkt een beeld vertroebelend op de voor ons bekende inhoud? Maakt het werken 

vanuit vorm dat wij geen honger meer hebben naar dat een presentatie ook daadwerkelijk iets 

bedoelt, probeert of zegt? In de vraag over de vertroebelende werking van beeld op inhoud zou ik 

overigens graag geloven, ik ben gevoelig voor beeld en ik geloof dat communiceren middels beeld 

veel interessanter is dan middels enig ander media, maar dit onderwerp komt later in dit essay ter 

sprake. Als vierdejaars theaterdocent zou ik toch tot meer in staat moeten zijn dan tot een beeldend 

mooi stukje komen in vier weken tijd? Ik vind dat ik als bijna afgestudeerd theatermaker, niet in de 

valkuil mag stappen van het willen voldoen aan de publieke verwachting van het project. Ik vind dat 

ik iets moet kunnen veroorzaken waarin ik de waardering van het publiek aan het wankelen breng.  

 Wat me heeft geraakt aan de brief van Caspar is zijn beschrijving van het verschil tussen waarde en 

waardering: “Waarde en waardering zijn twee verschillende kwalificaties. Waardering is te meten in 

kwantiteit, waarde in kwaliteit. Waardering forceert excentriek handelen, waarde is intrinsiek. 

Waardering bereikt een grens, waarde kent geen grenzen.” Ik denk dat het klopt als hij zegt dat 

waarde niet uit te drukken is in nut en kunst niet in deze waarden te verantwoorden is. Het zelfde 

voel ik bij een toeschouwer die zijn waardeoordeel uitbrengt over wat hij of zij verwacht of gehoopt 

had, gebaseerd op voorafgaand geziene of ervaren resultaten. Zijn brief heeft me niet alleen geraakt 

maar ook aan het denken gezet. Wat is voor mij de waarde van kunst? Voor mij is dat het intrinsieke 

gedeelte, waarin iets ontstaat. Ik zie schoonheid in “het theaterbedrijf als autistische 

prestatiemachine”. Theater is een trage kunst, versnelt produceren staat niet altijd ten dienste aan 

de kwaliteit van het werk. Ik zie schoonheid in de zoektocht en het creatie proces dat zich niet af laat 

dwingen door tijd. Dit doet me juist ontsnappen aan de productgerichtheid van deze maatschappij. 

Om vervolgens met iets te kunnen komen dat bijdraagt, een spiegel voorhoudt, of verward. Met iets 

waarin het gaat over de stilte en het niet weten. De volgende woorden heb ik uit zijn brief gefilterd 

en hebben, gecombineerd met mijn tweeledige opstandigheid tegenover het project, het 

vertrekpunt gevormd voor mijn onderzoek. 

Waarde- waardering, voltooiing- het onvoltooide, streven- bereiken, de ethiek op het trage jacht 

tempo van kunst, acceptatie van mislukking.  

Ik ben op zoek gegaan naar hoe ik de moeilijke woorden en het moeilijke gesprek dat deze brief 

oproept, in vorm kan vertalen. Het is een moeilijk gesprek waar Caspar op uit is, een moeilijke 

discussie in de kunst wereld. Een gesprek waar ik naar verlang, dat ik voer en belangrijk vind. Maar ik 

voel ook dat het een moeilijk gesprek is. Een moeilijk gesprek tussen kunstenaars onderling, laat 

staan met de ‘buitenwereld’. In gesprek met vrienden of familie vind ik het moeilijk woorden te 

vinden of een startpunt te bepalen voor dit gesprek. Ik wilde op zoek naar een nieuwe vorm voor dit 
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gesprek. Een vorm waarin het wellicht dezelfde vragen kan oproepen maar waarin het niet gaat over 

het moeten vinden van een antwoord. Een vorm waarin ieder tot eigen vragen en antwoorden mag 

komen.  Zonder iets te maken dat concreet over dit gesprek zou gaan stelde ik mezelf de vraag: Kan 

ik een wereld of vorm creëren waarin we niet verstrikt hoeven te raken in moeilijke beleidstermen 

maar waarin ik iets voelbaar kan maken van dat het spannend is om verder te kijken dan het nut van 

de dingen? Kan ik mensen nieuwsgierig maken naar het onbekende?  

De vorm die ik heb gekozen om te onderzoeken op de vloer is een combinatie van mijn fascinatie 

voor theater en voor schilderen. Naast school heb ik mijn vrije uren besteed aan schilderen met 

verschillende materialen. Eerst bestonden mijn beelden uit verschillende lagen verf, vervolgens ben 

ik op zoek gegaan naar hoe schaduw en licht onderdeel kunnen zijn van een beeld. Ik ervaar een 

enorme vrijheid, nieuwsgierigheid en gretigheid in deze manier van werken. Het is een constante 

bron van nieuwe beelden, nieuwe vondsten nieuwe vormen. Verbindingen. In het onderzoek tijdens 

dit project heb ik mijn ervaring tijdens het schilderen verbonden aan mijn verlangen een publiek 

verder te laten kijken dan het nut van de dingen. Ik ben op zoek gegaan naar een verbinding tussen 

mijn schilderwerk en theater, dit is wat volgde: Een lege witte ruimte, verf een beamer, een camera, 

licht en een lichaam. De ruimte als het witte doek, een plek waar alles mag en kan ontstaan, met als 

missie: Op zoek naar het ontstaansmoment waarin het publiek mee mag in de zoektocht. Een 3D 

schilderij. Een performance over het ontstaansmoment, een vormonderzoek ter plekke, over mijn 

strijd met het afleveren van resultaat en de confrontatie met publiek, zonder einde.  

In dit essay neem ik jullie graag mee in het vervolg van dit beginpunt. Zal ik mijn verlangens delen 

over mijn ultieme 3D schilderij. Een schilderij bestaande uit verschillende media, in de vorm van een 

geregisseerde jamsessie bestaande uit de zoektocht in het moment, naar de essentie van beeld, licht, 

geluid en beweging, gedragen door de schoonheid van de zoekende mens en de mogelijke 

mislukking. Ook zullen jullie er al lezend achter komen dat mijn onderzoek niet tot stand is gekomen 

vanuit één begin punt. Ik geloof dat de dingen in beweging komen vanuit verschillende impulsen. 

Zoals een golf zich niet alleen vorm door de wind en zijn botsing met het oppervlak maar ook door de 

invloed van de zwaartekracht. Zo bestaat de beweging van de aarde niet alleen door de verandering 

van de stand van haar as maar ook door de aantrekkingskracht van de maan. Al schrijvend kom ik er 

achter dat mijn beweging tot stand komt vanuit verschillende impulsen die samen leiden tot een 

gericht onderzoek.  In dit essay maak ik gebruik van verschillende introducties om jullie zo goed 

mogelijk mee te kunnen nemen in dat wat mij op dit moment beweegt.   
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Voorwoord 

Waar mijn liefde voor beeld is begonnen 
 

Eigenlijk is mijn liefde voor beeld begonnen bij tekst. Het vormen van een beeld met gebruik van 

woorden. Er is een periode geweest waarin ik veel schreef, waarin ik op zoek was naar hoe de 

constructie van taal mijn gevoel of overheersende sfeer vorm kon geven. Ik raakte bedreven in het 

puzzelen met woorden, het schrijven op klank, het plaatsen van een zin ten opzichte van de vorige, 

die maakt dat je dat wat je net hebt opgebouwd direct weer ontkracht en ruimte geeft om een 

nieuwe wereld te mogen bouwen. Ik was geïnspireerd door veel verschillende schrijvers, vooral door 

degenen die zochten naar de onlogica van de logica, de betekenisloosheid van het woord, schrijvers 

die schrijven over de zin en zinloosheid van het leven.  

 

In het eerste jaar van de opleiding theaterdocent was ik bezig met het vormen van mijn ‘rode draad’. 

Een document waarin ik aan de hand van mijn inspiratiebronnen een lijn probeer te vinden in mijn 

makerschap. Voordat ik begon met het schrijven van dit essay heb ik dit nog eens terug gelezen en 

stuitte ik op dit stukje tekst:  

 

In het vorige semester heb ik een start gemaakt met het vormen van mijn rode draad. Daarin kwam ik 

tot de ontdekking dat ik een liefde heb voor de modernisten en voornamelijk in de stromingen; 

Absurdisme, existentialisme en het dadaïsme. Na deze ontdekking stuitte ik op het boek; Perpelxicon 

van Gerrit Komrij ook wel “het ABC van de nonsens literatuur” genoemd. In dit boek is het A-Z aan 

schrijvers in de nonsensliteratuur te vinden, en ook stromingen waar ik nog nooit van heb gehoord. 

(één daarvan is het Abracadabraïsme). Dit boek kan in de kast, naast de gedichten van Paul van 

Ostaijen en de ‘bijbel van Charms.’ Het is fijn om er weer zo’n grote inspiratiebron bij te hebben, al 

bracht dit me wel tot een punt waarin weer mijn liefde voor teksten en taal werd bevestigd, maar nog 

niet perse mijn theatrale verbinding. 

Waar ik vóór deze opleiding, op het MBO Theater, gefocust was op taal en ik mijn inspiratie vond in 

een gedicht of roman, kwam ik er achter dat het voor mij in het maken van theater veel moeilijker is 

om daadwerkelijk met taal te werken. Iedere poging die ik deed om een gedicht op een mooie 

manier over te doen komen of de kracht van de tekst te doen communiceren in een theatrale setting, 

viel in het water. De woorden die op verschillende manieren werden uitgesproken of opgedreund 

deden voor mij nergens recht aan het gedicht. Ik vond niet een manier om dat wat ik tijdens het 

lezen van het gedicht had ervaren, op die manier bij een ander te doen overkomen.  

En terwijl ik zojuist terug dacht aan waar mijn liefde voor beeld is ontstaan, kwam ik er achter dat 

mijn liefde voor schrijven en mijn liefde voor lezen nooit heeft bestaan uit slechts de woorden en het 

medium tekst, maar dat deze liefde altijd een kern heeft bevat, die nog steeds een van de meest 

waardevolle is voor mij als maker: Het mogen vormgeven. Fantaseren. Verbeelden.  
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Er was een roodharige man die geen ogen en geen oren had. Hij had ook geen haren, zodat men hem 

maar bij wijze van spreken roodharig noemde. Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. Een 

neus had hij ook niet. Hij had zelfs geen armen en benen. Hij had ook geen buik, hij had ook geen rug, 

hij had ook geen ruggengraat, hij had helemaal geen ingewanden. Hij had niets. Zodat het niet uit te 

maken is over wie het gaat. Laten we het liever niet over hem hebben. 

 

Dit is een gedicht van Danill Charms, een Russische schrijver die naast Ionesco en Beckett een 

meester van het absurdisme wordt genoemd. Na mijn eerste kennismaking met de proza van deze 

schrijver was ik ontzettend onder de indruk. Voornamelijk door zijn manier van schrijven. Hij gebruikt 

de ene zin om de ander te ontkrachten en maakt een compositie van woorden. Hierdoor laat hij het 

beeld van een lege wereld achter. Het bovenstaande gedicht lezend, verbaas ik me over hoe zijn 

woorden mij in beweging zetten. Hoe de wisselwerking van zijn woorden en mijn fantasie een 

voorwaartse beweging met elkaar beleven waarin ik een man in gedachten vorm, die ik door zijn 

woorden, in het volgende moment, direct weer moet aanpassen omdat ik me een man met mond 

heb voorgesteld. En de man in de tekst deze niet blijkt te hebben. Zodra ik er achter kom dat de man 

ook geen neus, geen armen en benen blijkt te hebben, voel ik me betrapt in mijn beeldvorming en 

pas ik de man uit mijn verbeelding aan. Mijn verbeelding loopt parallel aan iedere volgende zin, 

totdat we samen van de roodharige man, een lege ongevulde ruimte hebben gemaakt. Een ruimte 

met de herinnering aan de roodharige man, maar die nu leeg achter blijft.  

 

Door te werken vanuit de teksten van Charms, kwam ik er achter dat mijn fascinatie in de teksten ligt 

bij het beeld dat het bij me achter laat. Bij de beweging die het bij mij in gang zet. Dat het beeld dat 

ik vorm door de woorden, de kern van de fascinatie bevat. Charms brengt met zijn teksten het meest 

van de tijd een gevoel van ongerijmdheid. De teksten veroorzaken een omdraaiing of ontregeling. Ik 

ben meer inspiratie gaan zoeken bij kunstenaars die spelen met ontregeling door verbeelding of 

verwoording en meer gaan vertrouwen op de beelden die zich in mijn hoofd vormden. Ik ben gaan 

erkennen dat mijn vertrekpunt om iets te maken niet ligt in verwoorden van mijn fascinatie maar in 

het volgen van mijn intuïtie. Dit betekent; het beeld neer zetten dat ik voor me zie. Dit is meestal het 

beeld dat me blijft achtervolgen alsof het iets vertellen moet. Iets dat op dat moment mijn kern is 

waar vanuit ik vervolgens woorden vind.  
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Malevitch- Black Square 
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Marc Rothko- Untitled 

 

Het werk van Malevitch en Rothko ademde ik letterlijk in. Het moment van een inademing is te 

omschrijven als een ‘ja-natuurlijk-moment’.  De kracht van het beeld is dat het me niets en zo veel 

tegelijk zegt. Een lange tijd heb ik de waarde van dit moment ontkend omdat ik geen woorden kon 

vinden om dit gevoel te omschrijven. Het niet kunnen duiden van deze werking heb ik lang gezien als 

het onvermogen tot analyseren en verwoorden. Ik denk dat ik de communicatie van het beeld 

middels de inademing en de beweging die deze adem op gang brengt, als ondergeschikt heb ervaren.  

De kracht van het beeld blijkt ondergeschikt aan een ervaring die we direct kunnen duiden of 

waarnaar we kunnen handelen. Dit heeft me nieuwsgierig gemaakt naar de kracht van het beeld. En 

gretig naar een wereld waarin we ons meer bewust zijn van deze manier van communiceren en de 

schoonheid zien in het onbenoembare. Dat we er genoegen mee kunnen nemen dat dit niet direct te 

verwoorden, benoemen of categoriseren valt en rust kunnen vinden bij het ervaren van het beeld. 

Het beeld inademen. Ook dit verlangen vormt een impuls voor mijn beweging als maker.  
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Mijn ontmoeting met Paul Klee 

Waar ik herkenning en inspiratie heb gevonden in zijn gedachtegoed 
 

In mijn eerste poging tot het maken vaneen 3D schilderij heb ik gewerkt met verschillende media. Ik 

gebruik het woord media voor alle componenten in de podiumkunsten die de kijker voorziet van 

informatie. Zowel het licht, als het lichaam, als muziek draagt een boodschap en roept een 

geestelijke gesteldheid op die het mogelijk maakt deze boodschap te begrijpen. Ieder medium is een 

taal op zich. Ik wilde werken met verschillende media om bekend te raken met de werking van deze 

talen zoals ik bekend ben met de werking van spreek- en schrijftaal.  En om op zoek te kunnen gaan 

naar de mogelijkheden en de kracht van het werken met deze verschillende talen.  

In kader van het schrijven van mijn Essay las ik het boek: “Van Beeld naar Interactie” van Arjen 

Mulder. In dit boek haalt Mulder meerdere quotes van Paul Klee aan. De quotes gaan over het 

werkproces dat Klee hanteert. Voor het lezen van dit boek was ik bekend met het beeldende werk 

van Paul Klee, ik vond dit wel prikkelend maar heb me er nooit in verdiept. In de quotes van Klee 

herkende ik mijn gedachte. Er zijn veel kunstenaars die mij inspireren en dan vind ik voornamelijk de 

documentaire over de kunstenaar waarin het maakproces zichtbaar wordt interessant. Maar nooit 

eerder heb ik kennisgemaakt met of gelezen over een kunstenaar die zijn werkproces zo integreert 

en onderdeel maakt van zijn werk. 

Tijdens het proces van mijn afstudeervoorstelling heb ik een dagboekverslag bij gehouden. In een 

beginfase van mijn proces schreef ik het volgende:  

“Hoe meer ik lees, hoe meer ik bevlogen raak. Bevlogen over zijn zoektocht als kunstenaar naar het 

vinden van een vorm voor dat wat hij wil uitdragen. Het onderzoek onderdeel laten zijn van zijn kunst. 

Zijn verbinding met het existentialisme. Zijn streven naar op zoek blijven naar een nieuwe taal. 

Schoonheid zien in de discussie die ontstaat, nieuwe kaders vinden, de dingen bevragen. Het is alsof 

wat ik over hem lees en van hem te weten kom woorden geeft aan mijn intuïtieve drive als maker. De 

losse beelden die ik in mijn hoofd zie voor mijn afstudeervoorstelling, die ik nog niet concreet in 

samenhang kan brengen met elkaar, met een duidelijke premisse, met woorden, vinden rust en een 

soort bevestiging bij zijn zoektocht.” 

Mijn ontmoeting met Paul Klee was indrukwekkend en verwarrend tegelijkertijd. Het was alsof ik 

verliefd werd op zijn gedachtegoed. -Althans verliefd, ja, misschien is het daar mee te vergelijken. 

Iemand ontmoeten die jou als geen ander aanvoelt, begrijpt en ziet. Een persoon door wie je je bijna 

betrapt voelt door de gedeelde herkenning, het gevoel dat iemand jouw pijn bezingt, of dezelfde 

vreugde voelt, zonder woorden. – Door deze ontmoeting en de gretigheid naar het verwerken van 

deze nieuwe input, ben ik verdwaald in het inzetten hiervan. Even wilde ik een voorstelling over hem 

maken; Een postume ontmoeting tussen jonge kunstenaars en zijn gedachtegoed. Maar er is een 

verschil tussen hem adoreren als kunstenaar of een herkenning zien in zijn uitspraken en 

werkmethode. Ik ben er achter gekomen dat mijn ontmoeting met Paul Klee voornamelijk verwerkt is 

in mijn methode. Mijn vorm. Mijn ontmoeting met Paul Klee heeft me houvast geboden in het 

ontdekken van de regels en principes voor mijn 3D schilderij.  

Wat mij fascineert aan Paul Klee is dat ik het gevoel krijg dat alles in zijn schilderijen gevangen wordt. 

Zijn beelden zijn niet alleen maar lijnen of een mooie compositie, soms lijkt het alsof zijn werk het 
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medium schilderen overstijgt. Alsof het muziek wordt, door het ritme van de lijnen, alsof het een 

beweging is in plaats van een stilstaand beeld. Ik heb altijd het gevoel dat zijn werk iets raakt wat 

over zo veel tegelijk gaat, terwijl hij het minimale aanhoudt.  

Uit: The Diaries of Paul Klee 1898-1918 

Dagboek fragment Paul Klee:  

 

De wereld is een wonderbaarlijk mechaniek, een door een Zwitserse God Horlogemaker uurwerk. Zo’n 

klok is een grappig maar ook enigszins raadselachtig en ingewikkeld apparaat, zeker in de 

kinderjaren: Een veertje, tandwielen, een onooglijk vogeltje dat uit een openklappend deurtje springt, 

elk kwartier, elk halfuur en stipt elk uur, en soms gebeurt er nog veel meer. Het is een speeltje. 

 In zijn ‘Beiträge zus bildnerischen Formlehre’vergelijkt Klee zijn ouvre met speeltjes. ‘We mogen 

kijken in het hart van de koekoeksklok, naar dat vreemde ‘mechaniek van de wereld’, naar de lijn en 

de kleur, de geconcentreerde essentie uit één nacht.’ 

In mijn afstudeervoorstelling; POGING 2.0 ben ik op zoek gegaan naar de mechaniek achter 

intermediair theater.   
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Mijn verlangen 

Het maken van een 3D schilderij en de schoonheid van de zoektocht.  
 

Ik zit aan een grote lege tafel. Midden op de tafel ligt een groot vel wit papier. Naast het vel papier 

staat een pot vol kwasten, een potje Oost-Indische inkt, rode ecoline en verschillende kleuren acryl 

verf. Met mijn handen tikkend op de rand van de tafel kijk ik gretig naar mijn materiaal en glijden 

mijn ogen langs de randen van het papier. Tasten het lege witte vlak af en vervolgens de pot met 

kwasten. Ik pak de grootste kwast, draai de Oost Indische inkt open, dip mijn kwast erin en zet een 

grote zwarte lijn over het papier. De kwast glijdt over het papier en ik zie hoe de inkt zijn weg vindt in 

de structuur van het papier. De lijn begint vol en dik, het einde van de lijn bestaat uit losse lijnen door 

het ontbreken van voldoende inkt. Ik draai het papier en zie hoe de lijn verandert zodra hij een nieuwe 

richting krijgt. De dikke zwarte lijn vraagt om gezelschap van rode ecoline. De dunne vloeistof op de 

even dikke kwast glijdt met ongeveer dezelfde snelheid over het papier en loopt parallel aan de 

zwarte lijn op het witte doek. Het verschil tussen kleur en structuur fascineert me. Twee lijnen, 

gemaakt door de zelfde handeling, vormen samen een nieuw beeld dat totaal anders is dan een 

minuut terug. Als vanzelf volgt er een actie waarin mijn handen grijpen naar verschillende materialen 

op tafel. Mijn ogen wegen de kleuren en richtingen af, mijn handen maken de beslissingen, mijn 

mond vormt zich om de kwast die ik op dat moment niet gebruik en het doek is in vijf minuten tijd 

getransformeerd naar een dynamisch lijnenspel. Mijn hoofd, lijf en ogen wisselen elkaar af in het 

maken van keuzes. Terwijl ik een zojuist gezette lijn af keur op zijn richting zet mijn rechter hand er 

een dikke witte streep doorheen waardoor het geheel me vraagt me opnieuw te verhouden tot wat 

het is. De live jamsessie van Radiohead komt uit de speakers. En ik voel me in dialoog met het werk 

dat voor me ligt. Mijn handen en de kwasten dansen mee op het ritme van de muziek, althans dit 

gebeurt soms, per ongeluk, maar vooral niet als het werk dat niet toe laat. Omdat ik weet dat het 

zwart/rode/witte lijnenspel vraagt om een grijs accent maar aan welke kant en hoe subtiel dit accent 

moet zijn weten we niet. Ik staar een tijdje naar dit werk. Loop een rondje door mijn kamer, kijk naar 

buiten, rook een sigaret en terwijl ik af en toe een klein danspasje maak, een hijsje van mijn sigaret 

neem, vind ik mijn weg terug naar het werk en spetter licht blauwe verf voorzichtig over het geheel. 

Het regent. Het tikken van de verf op het papier klinkt mooi, werkt aanstekelijk en stopt op het 

precieze moment waarop ik voel dat het genoeg is. Het is af. Voor nu. Ik besluit een foto te maken van 

het geheel. Ik knip het licht van de bureaulamp aan om het werk beter te kunnen zien. De lamp staat 

aan de rechter kant van het bureau en schijnt zijn licht langs de materialen op tafel, door de liniaal 

van plastic op het werk. Het licht dat door de liniaal schijnt vormt een nieuwe lijn op het doek. Een 

brede lijn bestaande uit lichtgrijze schaduw, drie dunne gekleurde lijnen in die voortkomen uit wit 

licht maar door de onderbreking van plastic los van elkaar te zien zijn. De zon buiten trekt weg 

waardoor de lijnen van de liniaal nog beter te zien zijn op het papier. Ik maak een foto en vang het 

beeld dat per ongeluk is ontstaan. Ik voel de behoefte om een zwart vierkant vlak midden op het vel 

te zetten. Dit vlak was te veel. Het vlak zet de lijnen die er stonden buiten spel, maakt het vol en 

onrustig. Mijn handen pakken een grote kwast dopen hem in de zwarte acryl verf en maken het hele 

vel papier zwart. Daar zit ik, aan de grote tafel. Mijn handen tikkend op de rand. Mijn ogen staren 

naar het zwarte vel papier. Het is inmiddels donker buiten. Ik ga voor het raam zitten, rook nog een 

sigaret en kijk naar mijn handen vol verfspetters en de lucht vol sterren. De lucht die net zo 

veranderlijk is als een het vel papier. Een grote wolk zorgt er voor dat ik kijk naar een donker zwarte 

lucht. Een zwart vel. Er is niets meer te zien. Maar ik weet dat er licht was. 
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Een van mijn grootste drijfveren is mijn nieuwsgierigheid. Ik geloof dat de beste manier om iemand 

iets te leren is door zijn nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Zodra iets je prikkelt, wordt er van binnen 

een intrinsieke motor geactiveerd die aanzet tot handelen. Tot bestuderen, bevragen, onderzoeken. 

Nieuwsgierigheid kan leiden tot verkenning en verbreding: een zoektocht, als je tenminste openstaat 

om je intuïtie te volgen en gehoor te geven aan dat wat je geprikkeld heeft. Het volgen van deze 

prikkel is als het volgen van een onbekend bospad. Het bewandelen van een pad, een kruising 

tegenkomen, een intuïtieve keuze maken om naar rechts te gaan. Het is als een ontdekkingstocht 

zonder precies te kunnen en of willen weten waar je uiteindelijk uitkomt. Zonder gericht op het 

resultaat af te gaan, zoals je dat in geval van haast wellicht zou doen. Deze ontdekkingstocht brengt 

je op nieuwe plekken, geeft je een nieuwe ervaring, brengt misschien een nieuwe ontmoeting.  

Ik zie om me heen een grote drang naar het willen benoemen, categoriseren en bepalen van de 

dingen om ons heen.  Het kunnen benoemen van iets voorkomt onzekerheden. Het zorgt er voor dat 

je een houding kunt aannemen waardoor iets of iemand minder gevaarlijk wordt. Dit is natuurlijk 

gedrag, een begrijpelijk en een logisch mechanisme. Maar ik denk dat er door dit mechanisme een 

beperkte ruimte overblijft voor het ontbekende. Voor de ontdekkingstocht, de ontmoeting, een 

ervaring, ontroering of verwarring.  

 

De ervaring van het schilderen die ik hier boven omschrijf, vind ik te vergelijken met een 

ontdekkingstocht. Een ervaring die tot stand komt door te luisteren naar je nieuwsgierigheid. Tijdens 

het maken van een schilderij voel ik een constante wisselwerking tussen het volgen van mijn intuïtie, 

handelen vanuit interne en externe impulsen, afstand nemen, observeren, een beslissing nemen. Er 

ontstaat een energie waarbij ik onbewust van al deze elementen gebruik maak en er een natuurlijke 

dynamiek ontstaat.  

 

Ik zie het leven als een zoektocht, een ontdekkingsreis zonder vaste eindbestemming. Waarin de 

mens balans zoekt tussen het ontvangen van impulsen en het reageren op impulsen. Deze 

wisselwerking maakt dat we voortdurend in beweging zijn. Ik zie hier een ontzettende schoonheid in 

en vindt rust bij het idee dat het leven een grote tocht is waarin van alles kan ontstaan en ik ieder 

moment een andere keuze mag maken. Ik denk dat veel mensen om me heen bang zijn voor het 

onbekende; dus berekenend zijn, vooral vooruit kijken en een beslissing voor later nemen. Dit zorgt 

ervoor dat je de wereld niet ziet als een zoektocht maar uit bent op een eindbestemming. Een gericht 

doel. Iets dat nut heeft. Een benoembare waarde.  Ik geloof dat het enkel uitgaan van benoembare 

waarde, en het onbenoembare uit de weg gaan de ruimte voor verassing en ontroering wegneemt. 

Er is voor mij zoveel onbenoembare waarde, en dan vind ik juist het onbenoembare de kracht want 

daar gaat het voor mijn over gevoel, ademhaling, zijn.  

 

In mijn ultieme 3D schilderij creëer ik een ruimte waarin het gaat over het ontstaansmoment. Waarin 

het publiek mee mag kijken naar de schoonheid van de zoekende mens, zijn poging, verlangen en de 

mogelijkheid van de mislukking. Ik hoop de schoonheid te laten zien van de weg ergens naar toe die 

niet direct gaat over resultaat. Maar een weg waarop je verrast kunt worden, of juist teleur gesteld 

doordat jij een andere, misschien betere mogelijkheid zag. Ik wil het publiek nieuwsgierig te maken 

naar dat wat er kan ontstaan en mee nemen in dat er een kans is van mislukken. Een ruimte waarin 

ieders verlangen, esthetiek of associatie in zijn eigen ritme naast die van een ander mag bestaan. 
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Om dit schilderij tot stand te brengen ben ik op zoek gegaan naar een vorm die dit vertelt. En heb ik 

dit inhoudelijke verlangen gekoppeld aan mijn liefde voor de verschillende media. Ieder medium 

heeft een eigen kracht. Is een taal op zich. Ik zoek naar de verbinding tussen deze media omdat ik 

geloof dat deze ons meer dan (spreek)taal verleiden tot een ervaring. Zowel muziek, als beeld, als 

beweging heeft een sterke werking op onze zintuigen. Ik spreek de zintuigen aan om de nadruk op de 

ervaring te vergroten.  Om het moment, waarop het ontvangen en het ervaren plaats vindt, en het 

moment waarop dit de associatie aanspreekt en oproept, belangrijker te maken dan het moment 

waarop je deze ervaring kunt rationaliseren. Door de focus te leggen op deze momenten hoop ik de 

voortdurende hang van de mens naar logica en het willen begrijpen even stop te zetten. Doormiddel 

van de zintuiglijke werking van muziek, beeld en beweging wil ik de toeschouwer meenemen in het 

moment.  
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Mijn werkmethode 

Analyse en techniek  
 

Beeld als taal 

Om te kunnen onderzoeken hoe ik beeld, geluid en beweging in hun eigen kracht kan materialiseren; 

zichtbaar en voelbaar maken, ben ik op zoek gegaan naar een principe. Een wezenlijke kern in deze 

verschillende media. Ik wil achter de specifieke kracht van elke taal komen om vervolgens op zoek te 

gaan naar hoe deze in dialoog kunnen gaan met elkaar. En uiteindelijk een geheel kunnen vormen. 

Wat is mijn alfabet in beeld? Wanneer volg je een lijn? Omdat mijn onderzoek is gestart vanuit mijn 

schilderwerk en ik me daar het meest verwant mee voel ben ik gestart met het analyseren van een 

(tweedimensionaal) beeld. Dit aan de hand van het werk en het gedachtegoed van Paul Klee.  

 

Op zoek naar de kern van dit beeld. Als je in eerste instantie naar dit schilderij hieronder kijkt, zou je 

kunnen zeggen: Het is een huis, of een gebouw, met de zon op de achtergrond. Achter het huis ligt 

nog een hele wereld. De één zal zeggen dat dit een landschap is, de ander ziet misschien meerdere 

gebouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee- Parnassum 

 

Als je beter kijkt naar dit schilderij, dan zie je dat het is opgebouwd uit verschillende vlakken. In 

verschillende kleuren. Als je nog beter kijkt, zie je dat ook die vlakken bestaan uit kleine onderdelen 
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die in verschillende kleuren naast elkaar zijn geplaatst. Zodra je op deze manier het schilderij 

bestudeert kom je tot het bekijken van de techniek en de constructie die de kunstenaar gehanteerd 

heeft om dit schilderij te vormen. Je ziet een compositie van kleuren lijnen en vlakken die door hoe 

ze naast elkaar geplaatst zijn, of hoe ze met elkaar verbonden zijn, een geheel vormen. Door de 

compositie, opstelling en de toepassing van het materiaal doet het werk je denken aan een gebouw, 

misschien een schuur, of een huis. Zo zie je bijvoorbeeld boven aan het schilderij een zon, tevens is 

dit enkel een cirkel. Een oranje cirkel. 

Paul Klee omschrijft in zijn dagboek: ‘het beeld is een tot een evenwicht voerend bouwwerk’ en ‘het 

beeld is een bouwwerk, een constructie, niet zozeer een eindproduct als een groeiproces, waarvan 

het menselijk doel, de ‘kunstwerking’, is dat ze tegendelen verzoent en daardoor een evenwicht 

creëert. (voor de duur van dit kunstwerk) Het beeld wordt niet uit de wereld geplukt, maar 

eigenhandig ontwikkeld aan de hand van de aan beelden eigen wetmatigheden.’  

Voordat de kunstenaar aan het werk gaat is er niets, niets anders in elk geval dan zijn materiaal 

(materie en energie) en de wetmatigheden (regels, informatie) waarmee hij een werk tot stand kan 

brengen of tot stand kan laten komen.  

 

Samengevat is ligt de essentie van dit schilderij in de totstandkoming van het geheel door een 

dialoog( wisselwerking) tussen materiaal/techniek (regels, principes)/en energie (de kunstenaar die 

balans zoekt tussen intuïtief handelen en het maken van bewuste keuzes, of wel: de zoektocht)  

 

Het materialiseren van beweging en geluid 

Paul Klee’s media waren tekening en schilderij. Dit was voor hem een beeld, stilstaand en 

tweedimensionaal. Wat er gebeurt in dit beeldtype is dat alle tegenstellingen, alle bewegingen, alle 

energieën met elkaar worden verzoend binnen één kader. In dit kader is het zoeken naar een 

evenwicht tussen lijnen, vlakken, lichamen, of kleuren om het werk zijn spanning te laten behouden 

en het één niet te opvallend is en de aandacht van al het andere wegneemt. Wel kun je spreken in 

een schilderij van het principe tijd. Tijd wordt in een beeld zichtbaar zodra het oog de getekende lijn 

gaat volgen, eventueel de gestolde bewegingen van het penseel of paletmes. Dit maakt dat je kunt 

spreken over een dynamisch schilderij, een schilderij dat ritme bevat.  

 

Al deze verschillende elementen en de samenwerking tussen materiaal, techniek en energie vormen 

een geheel. Een beweging. Verzoend binnen een kader. Het schilderij op de volgende pagina heeft 

mij er toe aangezet de totstandkoming en de uiteindelijke vertoning van een beeld te willen 

analyseren. In het beeld hieronder zie ik een geheel dat door de wisselwerking van compositie van 

kleuren, vlakken, lijnen, tinten en schakeringen een dynamisch geheel vormt. Ik wil in dit geval 

spreken over ritme in het schilderij. 
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Paul Klee- Kasteel en zon 
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Door de observatie van een ritme in een twee dimensionaal beeldend geheel ben ik nieuwsgierig 

geraakt naar het naast elkaar leggen van ritme in muziek en ritme in een schilderij. En verder dan 

dat; kan ik muziek en beweging vanuit het zelfde principe dat ik in beeld gebruik, zichtbaar en 

voelbaar maken? En als ik deze drie elementen terug voer naar één zuiver principe, heb ik dan de 

ingrediënten voor een 3D schilderij waarin beweging, geluid, en beeld een evenwaardige rol dragen 

en samen één werk kunnen vormen geheel vanuit hun eigen kracht? Waarin de lijn op het doek gelijk 

is aan een toon in muziek. En een lijn in beweging het zelfde betekent als een lijn in beeld. Kan ik een 

3D schilderij maken bestaande uit intermediaire lijnen? Waarin ik eigenlijk precies hetzelfde doe als 

Klee, alleen in mijn geval is een muziek toon ook een lijn, en voeg ik er de dementie ruimte aan toe. 

In die ruimte vindt een wisselwerking plaats tussen de verschillende media, dit vormt een dynamisch 

geheel.  

 

Het basisprincipe om tot het materialiseren van media te komen in schema: 

Een eerste schema: Mijn zoektocht om geluid en beweging naast Klee’s analyse van het beeld te 

plaatsen door middel van een schema dat het basisprincipe van een beeld ontleedt.  

 

BEELD: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Voorbeelden materiaal:   Voorbeelden energie: 

Het doek, linnen of papier  Bestaat hier uit compositie van verschillende elementen: 

Verf, acryl, waterbasis, houtskool Lijnen, vlakken, kleuren, horizontale, verticale, rechten,  

Kwast, penceel, handen,   krommen en krullen, tinten, schakeringen, overgangen,  

     Schaduwwerkingen.  

 

De combinatie van materiaal en energie vormt de techniek. De techniek wordt gehanteerd door de 

kunstenaar. De kunstenaar vormt de techniek door zijn keuze van materiaal en energie en zijn 

handelen vanuit impuls en/of gekozen wetmatigheden. Het materiaal en de energie worden 

zichtbaar op een doek. 
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MUZIEK: 

  

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden materiaal:   Voorbeelden energie: 

Het instrument, Piano, viool, etc. Toon, duur, ritme, lucht, stilte, aanslag 

Stem     Vloeiend, staccato,  

 

Het zelfde als in beeld geld: De combinatie van materiaal en energie vormen de techniek. De 

techniek wordt gehanteerd door de kunstenaar. De kunstenaar vormt de techniek door zijn keuze 

van materiaal en energie en zijn handelen vanuit impuls en/of gekozen wetmatigheden. 

 Het materiaal en de energie zijn in dit geval niet los te koppelen van de kunstenaar. Het geheel 

wordt gepresenteerd in een ruimte waardoor dit proces hoor- en zichtbaar is. 

 

 

 

 

BEWEGING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van materiaal:  Voorbeelden van energie: 

Het lichaam    Snelheid, isolatie, combinatie, vloeiend, staccato,  

Het lichaam en object (handeling) Zwaar, licht, kort, lang, ademhaling,  

 

En opnieuw:  De combinatie van materiaal en energie vormen de techniek. De techniek wordt 

gehanteerd door de kunstenaar. De kunstenaar vormt de techniek door zijn keuze van materiaal en 

energie en zijn handelen vanuit impuls en/of gekozen wetmatigheden. Materiaal en energie zijn ook 

in dit geval niet los te koppelen van de kunstenaar en vinden altijd plaats in een ruimte.  
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Van schema naar 3D  

Improvisatie techniek op de vloer; bewustzijn, aanvoelen, componeren 
 

In het werkproces voor mijn afstudeervoorstelling, POGING 2.0, ben ik uit gegaan van het 

bovenstaande schema. En heb ik de verschillende media benaderd vanuit een zelfde soort principe. 

In poging 2.0 ben ik een samenwerking aan gegaan met drie jonge kunstenaars. Een beeldend 

kunstenaar, een fotograaf en een muzikant. Omdat mijn ideale 3D schilderij verbonden is met 

theater, ik een verlangen heb dit in de vorm van performance of theater te tonen, betekent het dat 

de kunstenaars zelf onderdeel worden van het schilderij. Dit betekent dat er naast de individuele 

principes per media, een nieuw schema nodig is om de totstandkoming van het nieuwe geheel 

zichtbaar te maken. Theater en of performance. Ergens klinkt dit als een omweg, omdat ik geloof in 

de kracht van ieder medium op zich, maar zoals je ziet in het schema van beweging, vindt de 

wisselwerking van materiaal en energie altijd in een ruimte plaats. Dit is anders dan in een 

tweedimensionaal beeld. In een tweedimensionaal beeld worden, zoals in het bovenstaande 

genoemd, tegenstellingen, bewegingen, energieën met elkaar worden verzoend binnen één kader; 

het doek. Naast ruimte, zijn er andere belangrijke componenten die ter sprake komen in het 3D 

schilderij. Dit is namelijk de constante aanwezigheid van de kunstenaars, dit betekend dat er 

constant sprake is van beweging: energie in de ruimte. En daarnaast is er een toeschouwer aanwezig. 

Dit betekend dat ook tijd en de ervaring van het publiek ter sprake moet komen. Hoe stuur je deze 

ervaring? Waar beïnvloed duur de ervaring? Om te ontdekken waar deze drie media met hun eigen 

principes een geheel kunnen vormen, moest ik een nieuw schema tekenen.  

 

In de eerste repetities ben ik op zoek gegaan naar een improvisatiestructuur om deze ‘Jamsessie’ 

mogelijk te maken. Een kader waarbinnen deze drie media in de aanwezigheid van de drie 

kunstenaars vrijheid vinden om op zich zelf te staan of een verbinding aangaan. In ieder geval een 

geheel kunnen vormen.  

 

Dagboek fragment: Tweede repetitie, 23-2-2015,  12:00-16:00 uur 

Vandaag heb ik een vervolg stap gemaakt in het ontwikkelen van een improvisatietechniek. Ik ben 

vertrokken vanuit een nieuw kader. Kunnen we een schilderij op de vloer zetten? Diagram17 van 

Kandinsky was ons vertrekpunt. Ik heb de spelers dit schilderij laten vertalen in bewegingen, dit door 

poses en verbindingen in beweging te maken geïnspireerd op de lijnen en vlakken in het schilderij. 

Welke dynamiek heeft het schilderij? Hoe kun je die vertalen op de vloer en in beweging? En hoe 

reageer je dan op de ander? Zie je welke lijn hij/zij uitzet? Wanneer kom je samen of kleur je juist 

tegen. De concentratie die komt kijken bij de spelers vanuit het echt willen neerzetten van het 

schilderij in beweging is mooi om te zien, en voelt als logisch. Het gaat pas leven als de spelers elkaar 

ook registreren. Interessant is dat een schilderij op de vloer zetten iets bijzonders doet met het 

contrast tussen beeld en beweging. Want het schilderij ervaar ik als een dynamisch geheel, maar is 

van zichzelf tijdloos. Welke tijd geef je aan een beweging geïnspireerd op een lijn? Wanneer is het 

afgelopen? Is een schilderij iets stilstaands? Of juist iets doorgaands omdat het beeld blijvend en 

bepalend is? Een kleur of de dikte van een lijn uit een schilderij in een beweging vangen ervaar ik als 

‘logisch’ de diepte van een kleur of de intensiteit van een lijn is goed te vertalen in een kwaliteit van 
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een beweging, snelheid en intensiteit helpen hier aan mee. De tijd waar je over spreekt in beeldende 

kunst en op de vloer is voor mij nog niet te vangen.  

Na het vertalen van een schilderij in de ruimte en beweging heb ik de spelers gevraagd hun 

bewegingen en poses te vertalen naar hun ‘instrumenten’. Chris had de camera en beamer, Barbara 

papier, verf en inkt, en Karlijn de viool en haar stem. Chris heeft het ronde element uit zijn beweging 

terug gebracht in een foto. Karlijn bracht de soepelheid van haar overgang terug in een vloeiende 

vioolpartij. Er was vandaag een groot verschil tussen de drie spelers. Chris en Barbara konden zich 

goed beperken tot één instrument. Karlijn liet dit kader vaak los. Tijdens haar vioolspel was ze ook 

bezig met fysiek bewustzijn, het inzetten van haar stem en de bewegingen. Dit maakt dat het heel 

moeilijk is om te grijpen wat ze precies doet. Improviseren, iets creëren in het moment, gaat over 

duidelijke keuzes maken. Impulsen volgen en niet twijfelen. Of zichtbaar twijfelen en opnieuw kiezen. 

Ik denk dat we alles, de media en al zijn mogelijkheden, uit elkaar halen voordat we een nieuwe 

verbinding zoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bovenstaande schema is opgebouwd vanuit de drie eerder getoonde schema’s. In het 

bovenstaande vang ik de drie componenten in één geheel. Waar het schema Beeld hierboven gericht 

is op het tweedimensionale beeld, gaat het in het nieuwe schema over het driedimensionale beeld. 

Te zien is, dat ik het bewustzijn van het lichaam, en van de ruimte plus het lichaam in de ruimte 

benoem als een basis bewust zijn. Dit heb ik gedaan omdat het soort ruimte, het lichaam in de 

ruimte en de positie van het lichaam in de ruimte al veel vertellen. Dit is opnieuw te vergelijken met 

het maken van een schilderij. Is het doek leeg op drie kleine streepjes na, zegt dat iets heel anders 

dan dat er drie dikke strepen midden op het doek geplaatst zijn. Vanuit en binnen dat basis 

bewustzijn (Materiaal) is er ruimte voor de drie media: het maken van een geluid of het creëren van 

een beeld. (Energie).  

Het lichaam  &  de ruimte  

Als constant basis bewustzijn 

 

 

Ultieme transformatie 

De associatie 

De ongeschreven taal 

Geheel: 3D schilderij 

Geluid 

Uiting: klanken vullen de ruimte 

Beeld  

Veranderen van, handelen 

Beweging  

Uiting middels lichaam 
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En nog eens:  De combinatie van materiaal en energie vormen de techniek. De techniek wordt 

gehanteerd door de kunstenaar. De kunstenaar vormt de techniek door keuze van materiaal en 

energie en zijn handelen vanuit impuls en/of gekozen wetmatigheden. 

Het verschil met de vorige analyses is dat de uitwerking van materiaal en energie veel breder is en 

dat er sprake is van drie kunstenaars in dezelfde ruimte. Niet alleen de kracht van de verschillende 

media kruisen elkaar (gematerialiseerde energie), maar ook de energie van de drie kunstenaars die 

handelen vanuit eigen impulsen en keuzes (fysieke energie). Er is sprake van een wisselwerking 

tussen fysieke energie en gematerialiseerde energie. De gezamenlijke beweging inter-beweging die 

dit oplevert vorm het dynamisch geheel; het 3D schilderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het rechthoekige vlak staat in dit schema voor de gematerialiseerde energie. De fysieke energie is verbeeld in 

de ovale vlakken. Daar waar de lijnen over elkaar lopen maakt het de wisselwerking tussen de energieën 

zichtbaar: inter-beweging. Het schema verbeeldt het dynamisch geheel en de specificatie van het materiaal, 

het instrument en de energie van ieder medium binnen mijn 3D schilderij.  

Door het basisprincipe, het lichaam en de ruimte, is er altijd sprake van het vormen van een beeld en 

een beweging. Het lichaam in de ruimte is een beeld. Het lichaam is altijd in beweging. Het bespelen 

van een instrument valt in het beeld en veroorzaakt een beweging. Een beeld kan bestaan uit twee 

lichamen die bewegen. De combinatie van materiaal, het instrument en de energie vormen de 

techniek. De kunstenaar vormt de techniek door keuze van materiaal en energie en zijn handelen 

vanuit impuls en/of gekozen wetmatigheden. Naast deze verbinding is het de kunstenaar die in het 

moment, in de ruimte, creëert vanuit zijn of haar noodzaak en balanceert tussen het maken van 

keuzes en het volgen van impulsen. Deze zoektocht, afwisseling, ontdekkingsreis, veroorzaakt een 

individuele dynamiek. Doordat er in het kader, de ruimte, drie kunstenaars aanwezig zijn is er sprake 

van drie maal een individuele dynamiek die samen de dynamiek van het geheel vormen. In het 

schema is dit aangeven met ovale- en rechthoekige vlakken. De ovale vlakken staan voor de 

constante fysieke energie van de betreffende kunstenaar en de rechthoekige vlakken voor de 

gematerialiseerde energie die vanuit het medium tot stand komen. De samenwerking tussen 
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materiaal, instrument, energie en inter-beweging – de wisselwerking tussen fysieke- en 

gematerialiseerde energie– vormt de dynamiek en bepaalt de spanningsboog van het geheel. Op 

deze wisselwerking kan ook de duur van het geheel afgestemd worden.  

De inter- beweging, alle componenten actief op de vloer 

Omdat ik in dit werk op zoek ben naar de zeggingskracht van het medium en gericht ben op wat er 

kan ontstaan vanuit het wezenlijke principe van een medium in combinatie met de kunstenaar, is het 

belangrijk om een ruimte te creëren waar de kunstenaar zich vrij en vertrouwd voelt en de 

concentratie kan vinden om met zijn of haar materiaal aan de slag te gaan. Er is een groot verschil 

tussen het onderzoeken voor jezelf, waarin je gericht bent op verschillende mogelijkheden en het 

onderzoeken voor een publiek, en het bewustzijn van de ontvanger. Bewust wordt van het geheel en 

het resultaat. Ik heb mijn spelers gevraagd om een oprecht onderzoek te doen terwijl het publiek 

toekijkt. Om op zoek te gaan, vanuit eigen fascinatie en kwaliteit, naar iets wat ze zelf verrast. Op 

zoek te gaan naar het onbekende zonder je te richten op het resultaat. Dit vraagt van de kustenaars 

kwetsbaarheid toe te laten omdat er een mogelijkheid is van mislukken of het niet weten. Er is een 

kans op en maken van een valse toon, een lelijke lijn, een slechte foto. Dit is anders dan een situatie 

waarin je een resultaat te gehore brengt of zichtbaar maakt want in dit geval heb je de wetenschap 

van en overzicht op de uiteindelijke kwaliteit van het geheel.  

Om deze veiligheid te kunnen creëren heb ik gewerkt met verschillende opdrachten. Gericht op het 

loslaten van het bewustzijn van dat er iemand is die naar je kijkt en je thuis kunnen voelen in de 

ruimte zoals in je atelier of studio.  

27-2-2015   derde repetitie van 11:00-16:00 

Vandaag schrijf ik terwijl mijn repetitie aan de gang is. In de vorige repetitie ontbrak het vooral aan 

noodzaak, de vrijblijvendheid overspoelde alles. Daarom wil ik vandaag op zoek naar de noodzaak. Of 

een noodzaak. Als ik mijn spelers, de drie kunstenaars, een ontmoeting wil laten hebben met het 

gedachtegoed van Paul Klee en wil weten of zien wat voor invloed dat op hun werk heeft, of waar het 

ze inspireert moet ik eerst weten wie zij zijn. Wat zij maken. Hoe kan ik verlangen dat het werk en de 

drive van deze kunstenaars mijn voorstelling wordt, als ik ze direct binnen mijn concept plaats en hun 

vrijheid beperk. Dus vandaag heb ik ze gevraagd om hun onderzoek als maker te formuleren. En dit 

onderzoek zo oprecht mogelijk uit te voeren in de ruimte. Ik wil een aantal uur echt kijken naar hoe ze 

werken, hoe ze bewegen en welke ruimtelijke beweging dat heeft. Wat doe je als je het niet weet? 

Welke concentratie heeft het als je iets vindt? Wanneer is het voor mij fijn om te kijken naar hun 

onderzoek? Op dit moment wil ik proberen in het moment te reageren op wat er op de vloer gebeurt 

om te onderzoeken wanneer het mijn aandacht trekt. Wanneer is het oprecht? Kunnen zij zich thuis 

voelen op het toneel? Mijn verwachting is dat, zodra ze zich totaal thuis voelen in de ruimte, ze 

zichzelf en hun handelen niet meer vormgeven. Dat het dan het meest kwetsbaar is om naar te kijken. 

En dan de vraag… is dat voldoende?  

Observatie: 

Chris zit met een schaar in zijn mond. Ik heb het idee dat hij zich op dit moment niet bewust is van hoe dat er uit ziet. Ik 

vind dit spannend, het heeft iets kwetsbaars. Mensen zijn best rare wezens. Bij Karlijn voel ik nog dat ze moeite heeft met 

overgeven. Stem gebruik is daarin ook lastig. Het inzetten van je stem is snel een bewuste keuze, niet snel een oprecht 

impuls. Het is vaak gericht op communiceren. Op dit moment voelt het geforceerd zodra Karlijn stem in zet. Karlijn leest 

voor uit een Franstalig boek, omdat ze vooral de klanken volgt komt het los van betekenis en voelt het niet bedoelerig. 

Leuke beweging van Chris vindt ik dat hij zoekt naar spulletjes, het moment dat er een super snelle beweging is waarbij zijn 
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hand reikt naar het potlood, maar het potlood was verplaatst. Hij vindt het en gaat weer door met handeling. Hij weegt wat 

papier af, legt het weer weg kijkt of het bij elkaar past. Het is een mooie concentratie. Ik heb nog geen idee wat hij aan het 

maken is, maar ik ga wel mee in de de keuzes die hij maakt, omdat het voor hem logisch en gericht is.  

De denk stappen die ik bij Chris mag volgen, mag ik bij Karlijn minder omdat ze die stappen verbaliseert. Bijvoorbeeld: 

“Muzl, Musle” “Ik vind het wel een mooi woord maar weet niet hoe ik dit uitspreek.” Wat als ze slechts probeert hoe het 

klinkt en echt de klanken onderzoekt?  

Het is grappig. Ik vraag ze om gewoon te werken en te zijn zoals zij dat zelf doen om naar de schoonheid van het 

maakproces te zoeken. Maar het maakproces is op dit moment vooral super knullig. Het lijkt op crea middag. Ik word er wel 

rustig van. Maar waar zit de schoonheid? Wanneer zie ik de schoonheid? Wat vind ik de schoonheid van een maakproces? 

Dat ik mee mag kijken in hoe iemand denkt? Wat iemand ergens in ziet?  

Op dit moment vind ik het spannend om naar Karlijn te kijken. Ze heeft een tekst op een stuk papier (TORK) geschreven, en 

die legt ze om haar nek om er geluid mee te kunnen maken. Het is ergens spannend omdat ze dat met concentratie doet en 

ik het beeld niet ken. Toch blijft het ook gedoe. Wordt een maakproces pas mooi als je ziet waar het naar toe gaat? Als je 

iets herkent van wat de poging is? 

Ineens laat ze het papier los en begint viool te spelen. Ik vind dit heel mooi. Het geluid is mooi…. Heeft is meer dan slechts 

een klank. Het is mooi omdat ik het idee heb dat ze naar meer opzoek is dan slechts de klank. Ik kan er niet precies bij, maar 

het intrigeert me wel.  

 

Sturing en dynamiek van het geheel 

Ik betrap mezelf steeds op mijn ‘makers oog’. Ik denk steeds: dit element is mooi, als ik dat in een mooie ruimtelijke 

compositie plaats, of er dynamiek aan toevoeg, dan is het af en echt mooi. Maar als ik deze posities ga bepalen door te 

regisseren dan leg ik ze een kader op en lijkt de echtheid van hun zoektocht te verdwijnen. Want hoe kan ik het laten gaan 

over de zoektocht van deze kunstenaars als ik bepaal welk handelen wel of niet kan? Of hoe ze zich moeten bewegen of  

wanneer ze zich moeten verplaatsen. Volgens mij is dat het moeilijkste onderzoek: wanneer of waar vind je de oprechte 

zoektocht? En hoe veel kaders plaats je daar om heen om toch nog te kunnen sturen? Karlijn schakelt van kinderlijkheid in 

zwiebelen met stokjes, naar super geconcentreerd, serieuze poging. Dat echt leidt tot iets moois soms. Ik denk dat dat is 

wat ik nodig heb als kijker. Soms te voelen, dat het ‘iets’ is. En dan balen van dat ze het doorbreekt. 

 

In laatste zinnen van de bovenstaande observatie komt naar voren welke ontdekking essentieel is 

geweest voor mijn uiteindelijke werk: De schoonheid van de oprechte poging en de mogelijkheid van 

de mislukking. Dit is precies wat er zo wezenlijk is aan iedere zoektocht van ieder mens. Aan het 

leven: Bewegen. Om dit te bewaken in het uiteindelijke geheel heb ik een groot deel van de 

verantwoordelijkheid over wat er op de vloer gebeurt bij de spelers gelegd. Namelijk je eigen 

opdracht op de vloer creëren, een echte poging doen, waarvan je nog niet weet hoe deze eindigt of 

waar deze je brengen gaat. Dit vraagt van de spelers om een balans te zoeken tussen intuïtie en 

precisie, zoals Klee dit doet in zijn beelden. ‘Een zelfde combinatie van zucht naar avontuur en 

exactheid als de koorddanser’, schrijft Cyrille Offermans in een evenwichtkunstenaar, een monografie 

over Paul Klee. 

Een moeilijke vraag in dit onderzoek is geweest: Waar stuur ik het geheel dan als maker? En hoe 

stuur ik dat? Wat heb ik daarvoor nodig? Zoals Klee in de monografie van Offermans wordt benoemd 

als ‘de evenwicht kunstenaar’; door zijn schuiven met kleurvlakken, of zelfs fragmenten, naast het 

zorgvuldig versnijden van de lijn. Als de spelers en hun beweging het verschuiven van mijn vlakken 

bepalen, wat is dan mijn rol? Is het dan aan mij om een zorgvuldige lijn uit te zetten? 

 

 

 



 
 

 
28 

 

Mijn rol als regisseur; ruimte creëren en vormgeven 

Ik als regisseur heb er voor gekozen de zoektocht van deze kunstenaars te willen laten zien, daarin is 

het essentieel dat zij het geheel dragen. Vanuit hun intuïtie en makerschap de dynamiek van het 

geheel bepalen. Bepalen wat er gebeurt. Toch heb ik als maker van het geheel een duidelijke smaak 

en voorkeur. In eerste instantie dacht ik dat mijn regie zat in de montage van het geheel. Tijdens mijn 

laatste twee repetities kwam ik er achter dat het soort theater dat ik maak vraagt om iets anders.  

 

Dagboekfragment 20 april 2015 

 

Deze repetitie ben ik aan het werk gegaan vanuit het materiaal, drie verschillende pogingen, die ik 

tijdens de repetitie op de 21ste los van elkaar heb neergezet. Ik heb aan het eind van de repetitie een 

aantal mensen uitgenodigd om met me mee te kijken en te bepalen wat de vervolgstappen zouden 

kunnen zijn voor deze laatste dagen.  

Gek genoeg, bevatten de blokken die ik heb gemaakt een soort kern van iedere kunstenaar en zijn of 

haar medium. Het zijn drie losse pogingen en één beeld waarin ze bij elkaar komen. Ik heb deze 

blokken aan elkaar geplakt en er een puzzel van gemaakt waardoor het een presentatie kon worden. 

Tijdens het kijken was ik ongelofelijk ontevreden. Ik merk dat ik naar het materiaal keek als: “ dit is nu 

op deze manier aan elkaar geplakt, maar dit is verre van de vorm die het moet hebben.” Ik ben 

ontzettend blij dat ik er mensen bij heb gevraagd om mee te kijken en het gesprek te voeren. Er werd 

me ineens zo veel duidelijk. De manier waarop ik voor ieder presentatie moment mijn materiaal aan 

elkaar heb gemonteerd is de valkuil. Zoals het aan elkaar geplakt was, pretendeert het een 

voorstelling te zijn, met een inhoud, dramaturgie en iets dat ik wil vertellen. Maar dit is nu juist wat 

helemaal niet in het materiaal zit. Zichtbaar werd dat waar ik naar zocht meer een performance dan 

een voorstelling was. Ik werd aangemoedigd om dan echt voor de vorm van een performance te 

gaan, dat vraagt om dramaturgie los te laten. Durf die individuele handelingen, die drie blokjes, nog 

maar veel meer uit te kleden tot de essentie waardoor die door de herhaling, en door ze zo strak 

mogelijk uit te voeren, tot hun zeggingskracht komen. Ik voelde direct dat dit de vorm is waar ik naar 

heb verlangt, maar de woorden nog niet voor had, en nog niet volledig voor heb durven gaan. Het 

voelt als een point of no return.  

De ontdekking in het bovenstaande dagboek verslag levert direct veel nieuwe inzichten en vragen op. 

Ik ben in het maken van het 3D schilderij op zoek naar de kern, of het basisprincipe van de 

verschillende media die ik gebruik. Om dit te kunnen vinden heb ik ieder medium uitgekleed tot een 

basis principe. Vanuit dit principe kan er in relatie tot de kunstenaar weer iets tot stand komen. Kan 

ik zeggen dat ik op zoek ben gegaan naar de autonomie van muziek, beeld en klank? Dat ik, door te 

zoeken naar één poging van één kunstenaar, met zijn materiaal en energie, vanuit de kern van een 

medium, drie blokken heb gecreëerd met een autonome zeggingskracht?  

Ik ben op zoek gegaan naar de precieze betekenis van een autonoom kunstwerk. In een essay van 

Katalin Hezorg Dromen van autonomie in de beeldende kunst. Stuitte ik op een volgende omschrijving 

van de tot stand komen van het begrip: autonome kunst:  

Terwijl l’art pour l’art een kunsttheorie is met een filosofisch accent, is autonomie een filosofische theorie die 

in de kunstwereld een nieuwe betekenis kreeg. Autonomie betekent ‘eigen wettelijkheid’ en ontspringt 

eveneens aan het denken van Kant. Hij was van mening dat autonome wezens, zoals mensen, in staat zijn om 
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in vrijheid hun eigen regels (wetten) vast te stellen, terwijl heteronomie betekent dat iemand regels uit een 

bereik buiten zichzelf accepteert. In de negentiende eeuw werd deze theorie op de kunsten toegepast die al 

bezig waren zich zowel van elkaar als ook van de religie en de wetenschappen af te scheiden. Zo ontstond 

bijvoorbeeld beeldende kunst die geen verhalen meer uit de religie of geschiedenis wilde uitbeelden en zelfs de 

zichtbare werkelijkheid naar eigen hand zette. Zij wenste een eigen waarheid te openbaren.  

Globaal gezien nadert de esthetische autonomie hier de l’art pour l’art, want beide gaat het slechts om de 

esthetische waarde van het kunstwerk. Het begrip autonomie zet echter hoger in, streeft een verduidelijking na 

van eigen ‘wetten’ van elke kunstsoort om de esthetische waarheid en daarmee zuiverheid te bereiken.  

Zoals het begrip autonomie hier omschreven wordt, “het streeft verduidelijking na van de eigen 

‘wetten’ van elke kunstsoort om de esthetische waarheid en daarmee zuiverheid te bereiken, voel ik 

een gelijkenis in mijn zoektocht naar ‘de lijn’ in beeld, muziek, en beweging. Ik spreek steeds over het 

basis principe of de kern, maar dit blijft abstract. Mijn vraag aan de kunstenaars met wie ik heb 

gewerkt was het toepassen van eigenheid, techniek en energie vanuit de autonomie van het medium 

dat zij bespeelde. Dit in de vorm van een poging. De drie blokken die ik benoem in het bovenstaande 

dagboekverslag staan op zich. Bevatten van zichzelf een zuivere zeggingskracht. 

Materiaal+Energie+handeling kunstenaar= autonome zeggingskracht.  

In mijn proces was ik op zoek naar een verbinding tussen deze autonome krachten. In eerste 

instantie resulteerde dit steeds opnieuw in het, op dramaturgische wijze, achter elkaar plakken van 

de blokken. Maar als ik elk van deze drie blokken kan benoemen als autonoom; ik zeg dat ze streven 

naar de eigen wetten om de esthetische waarheid en daarmee zuiverheid te bereiken, dan betekent 

dat, dat ze gelijkwaardig zijn aan elkaar. Ieder op een autonome manier met een zelfde kracht. Het 

zoeken naar verbintenis die een betekenisvolle eenheid creëert doormiddel van volgorde maakt de 

betekenis van het geheel verwarrend. Op deze manier lijkt het alsof de volgorde van de blokken een 

betekenis of inhoud probeert te bieden. Als ik er voor kies deze blokken naast elkaar te laten 

bestaan, waarin de ruimte de verbinding is, dan gaat er van ieder blok op zich een autonome werking 

uit. Dan bevat het blok, de poging, het medium; de betekenis. Ook wordt op deze manier zichtbaar 

waar deze media zich tot elkaar verhouden, of ze elkaar ontmoeten, of er een wisselwerking 

plaatsvindt etc.  

 Dit wil zeggen dat mijn regie zich bevindt in het concept. Het idee, het organiseren van deze 

ontmoeting, en het bepalen van de ruimte. Ik ben degene die het overzicht bewaakt, als een schilder 

die even afstand neemt van zijn werk om te zien welke lijn of kleur het nog nodig heeft om het doek 

vervolgens aan te vullen en te versterken.  

Dagboek fragment 29 april 2015  

Ineens voelde ik, hoe ik hier op kon reageren. In het proces ben ik steeds ontzettend op zoek geweest 

naar wat mijn rol precies is als regisseur. Want als ik hen met elkaar laat improviseren, en geen grip 

heb op wat er ontstaat en de dynamiek daarvan, waar ben ik dan nog regisseur? Hoe kan ik het dan 

toch van mij maken, en het sturen zodat het gaat voldoen aan mijn verlangen als maker, maar net zo 

goed van hen blijft? Ineens voelde ik hoe dit moest. De momenten die ik mooi vond, of die spannend 

waren ben ik direct gaan analyseren en vertalen naar een kern. Dus ik gaf ze iets terug door niet te 

zeggen: Karlijn jij had je tekst na het filmpje van Chris moeten doen. Maar door te zeggen, ik zie dat je 

een impuls oversloeg en je tekst al eerder had mogen doen. Of, ik verlang ruimtelijk naar dat de 
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lichten meer de ruimte in gaan en niet op dezelfde wand blijven hangen. Barbara, ik zie jou voor het 

eerst, dan verlang ik er naar je even te mogen zien, ik heb er moeite mee dat je dan direct verdwijnt 

achter je papier. Mijn regie is zichtbaar, want ik heb deze mensen gekozen, op deze plek, nu, binnen 

dit concept, verbonden binnen mijn zoektocht en verlangen. Daarnaast kan ik terug geven volgens 

“wensenlijst-regisseren”(zoals mijn begeleider het heeft genoemd) Ik spreek mijn verlangens uit van 

wat ik op afstand heb gezien, geef dit terug, en laat ze hier zelf weer mee aan de slag gaan.  

Tijdsbepaling: houvast en vrijheid 

Na dat ik de spelers mijn wensenlijst heb terug gegeven heb ik ze direct nog eens terug de vloer op 

gestuurd met de zelfde opdracht maar deze keer met een tijdsboog van 50 minuten. De vorige was 30 

minuten, toen dit om was voelde het alsof het net begonnen was. Als extra toeschouwers waren: Thijs 

Bloothoofd, Erik Gramberg, Jaïr Stranders en Katja Hieminga aanwezig. Het publiek kreeg de vrijheid 

om een plekje te kiezen, zich te verplaatsen als ze daar behoefte aan hadden, maar ook vooral in en 

uit te lopen tijdens de performance. Een afspraak met de spelers was dat als ze zouden voelen dat het 

echt op was, en ze door hun materiaal of spanning heen zouden zijn, ze mochten komen zitten. 

Het bepalen van een nieuwe kijkstructuur heeft geholpen het werk voor zich te laten spreken. Door 

aan te kondigen de deuren gedurende de 50 minuten open te laten, speel je al met de verwachting 

van het publiek. Dan is er al een code gecommuniceerd over de dramaturgie van het geheel, 

namelijk; Er vindt geen chronologische vertelling plaats. Wel heb ik het publiek duidelijk gemaakt dat 

het 50 minuten zou duren. Ik vond het belangrijk deze context te bieden omdat ik geloof dat zodra je 

weet waar je aan toe bent, je los kunt laten waar het uiteindelijk toe leidt; waar, wanneer en hoe het 

eindigt? Wat moet ik er in zien? Mis ik iets? Deze gedachten werken afleidend en halen je uit het 

moment. In deze performance is het belangrijk dat je in het moment kunt zijn. Het is een ontmoeting 

in een ruimte. Een ervaring. Een beweging. Zelf merk ik dat ik een enorme vrijheid ervaar als ik in het 

museum loop. Ik loop door een ruimte, word geprikkeld door een kleur of een vorm en loop daar op 

af. Soms met het gevolg dat ik tien minuten ademloos naar een werk kijk en soms zorgt het er voor 

dat ik op zoek ga naar meer. Daarom heb ik het publiek de vrijheid gegeven zich te verplaatsen als ze 

daar behoefte aan zouden hebben. Ook mochten ze de zaal uit lopen, om vervolgens opnieuw in de 

performance te duiken of om te kiezen voor een betere zichtlijn.  

 

Spanningsveld tussen maker en publiek: een gedeelde verantwoordelijkheid 

Het bieden van bewegingsvrijheid aan het publiek vind ik een spannend gebied. Hiermee leg ik de 

verantwoordelijkheid voor de ervaring bij het publiek. Zoals ik in een museum de vrijheid ervaar om 

iets aan te gaan met een werk vanuit intuïtie, vraag ik het publiek iets aan te gaan met de 

verschillende elementen in mijn performance. Het publiek wordt gestimuleerd na te denken over 

een persoonlijke verbinding met het geheel. Welke zichtlijn vind jij het spannends? Kijk je het liefst 

alleen naar de beeldend kunstenaar?  Of kies je een plek waarin je zicht hebt op het geheel en de 

rest van het publiek? Wil je 50 minuten geconcentreerd in het geheel duiken en de opbouw ervaren? 

Of loop je liever in en uit om een duidelijk verschil te zien in de dynamiek die ontstaat door het 

verloop van tijd? Het publiek wordt aan gesproken op eigen verantwoordelijkheid en op handelen 

vanuit autonomie. Ik geloof dat ik op deze manier een beweging in gang zet zoals kunst mij in 

beweging zet. Naast dat het een beweging in gang kan zetten bij het publiek, heeft het publiek 

evengoed invloed op wat er op de vloer gebeurd. Zoals de spelers iedere keer vanuit eigen focus en 

impuls met elkaar een nieuwe dynamiek creëren, doet het publiek dit ook. Zo kan het publiek voor 
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de speler ook een nieuw impuls vormen en wordt de performance echt iets van dat moment, in die 

ruimte, met die mensen. En komt er een wisselwerking tot stand. In mijn tweede performance was er 

iemand uit het publiek die op de vloer ging staan om het werk meer gedetailleerd te kunnen 

bekijken. Dit vormde een impuls voor Karlijn om daar op te reageren, Karlijn voelde in de brutaliteit 

van het publiek dat zij ook brutaler mocht zijn. Dit heeft de dynamiek van de voorstelling ontzettend 

beïnvloed. De ontdekking van deze wisselwerking heeft voor mij de onmisbaarheid van het publiek 

opnieuw zichtbaar gemaakt. Dit heeft me doen beseffen dat een autonome kracht niet bestaat 

zonder publiek. Ik wil meer op zoek gaan naar het spanningsveld tussen maker en publiek. Ik geloof 

dat de beweging die tot stand komt bij speler en publiek door deze vrije vorm een gevoel van een 

gedeelde verantwoordelijkheid op kan leveren en dat de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van 

beide kanten een nieuwe verbinding oplevert tussen de maker en het publiek. Ik vind het belangrijk 

om middels mijn werk in contact te zijn met de ander. Op deze manier is de toeschouwer niet alleen 

in contact met het werk maar ook met de kunstenaar. Er ontstaat interactie.  

 

Beeld           Kunstenaar 1 

 

  

Geluid           Kunstenaar 2 

 

Beweging          Kunstenaar 3 

 

     Publiek  

De lijnen in dit schema staan voor de impulsen die over en weer gaan tussen het publiek, de kunstenaar, en het 

werk. Er ontstaat interactie, dit vormt de kern van het geheel.  

De kracht van interactie:  mentaal en fysiek  

De definitie van interactie is: Een wisselwerking. Wederzijdse beïnvloeding van personen, stromingen, 

systemen e.d. Ik ben op zoek gegaan naar waar de interactie in mijn 3D schilderij  precies plaatsvindt. 

Ik ben uitgekomen op twee verschillende lagen van interactie. Mentale interactie en fysieke 

interactie.  

 

Dagboek verslag 1 mei 2015 

 

We kregen een enorm applaus, en toen ik zei, bedankt dat jullie er waren, riep iemand hardop. “Ja 

maar het was ook gewoon heel goed!” Deze reactie voelde impulsief en onbeheerst. Ik vind het mooi 

dat het publiek door onze kwetsbaarheid ook kwetsbaar durft te zijn. Ik heb gemerkt dat het publiek 

iedere avond heel erg open was. Direct in gesprek wilde gaan. Delen wat hij of zij ervaren heeft. 
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De kwetsbare en open reactie van het publiek komt voort uit een reactie op de kwetsbare en open 

houding van de spelers in mijn performance. Zoals ik eerder omschreef, was mijn vraag aan de 

kunstenaars, iets te creëren in het moment vanuit de autonomie van het medium en hun 

makerschap dat bestaat uit het volgen van impulsen en het hanteren van wetmatigheden. Dit 

betekent dat er een kans is van mislukken of het niet weten. Deze manier van werken zorgt ervoor 

dat zowel de speler als de toeschouwer zich continu opnieuw moet verhouden tot dat wat er gaande 

is. Dat wat er op de vloer gebeurt is onvoorspelbaar voor beide partijen want een nieuwe impuls, van 

welk element dan ook, kan er voor zorgen dat er een nieuw onderzoek op de vloer tot stand komt. 

De impuls van de speler brengt een impuls naar het publiek en zo komt er een wisselwerking tot 

stand. Deze actieve vorm van brengen en ontvangen levert een interne actie op. Doordat er zowel bij 

het publiek als bij de spelers een interne actie plaatsvindt en deze een wisselwerking met elkaar aan 

gaan is er sprake van mentale interactie. 

Naast dat er een innerlijke actie bij het publiek en de spelers plaatsvindt, is er ook sprake van een 

fysieke reactie. Als de kijker nieuwsgierig raakt naar een bepaalde handeling van een speler, en hij/zij 

besluit op een andere plek te gaan zitten heeft dit invloed op het geheel. Het zelfde werkt andersom, 

zodra de muzikant besluit haar geluid dichter naar het publiek te willen brengen en vervolgens met 

haar piano zo dicht op het publiek gaat zitten waardoor een ander niets meer ziet, zet dit de ander 

tot bewegen om een nieuwe plek te zoeken en brengt zij niet alleen een mentaal, maar ook een 

fysiek impuls bij de toeschouwer. Zo is er in het geheel sprake van mentale en fysieke interactie.  
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Waar beeld beweging wordt 

Waar ik in eerste instantie in dit essay begon over de kracht van het beeld, kom ik er al schrijvend 

achter dat mijn liefde niet direct ligt bij ‘het beeld’. Of in de autonome zeggingskracht van beeld. 

Eigenlijk komt dit in de titel van het derde hoofdstuk al naar voren. Het is niet het beeld, het 

materiaal of de techniek maar de interactie tussen mij en het werk. De fantasie en dus de beweging 

die het gedicht van Charms bij mij in gang zet. Dat is waar voor mij de kracht in kunst zit. Kunst heeft 

me zo weten te vangen en een zo onbenoembaar gevoel opgeleverd dat ik hongerig ben geworden 

naar meer. Naar waar het me meer doet wankelen, twijfelen. Waar het me een nieuw inzicht geeft, 

me nieuwsgierig maakt, me gretig maakt naar het willen begrijpen en me tegelijkertijd gelukkig 

maakt. 

Misschien is dit in theater nog wel meer mogelijk dan een andere kunstvorm. Bij theater vindt er per 

definitie een ontmoeting plaats. Een ontmoeting tussen publiek, publiek en speler, publiek en maker, 

en in dit geval publiek en makers uit verschillende kunstvormen. Ik denk dat ik iets bijzonders heb 

gedaan in het willen vangen van de kracht van ieder medium door deze samen te brengen in het 

theater. Dit biedt de kunstenaar en de kunstvorm waar binnen hij zich beweegt een publiek 

waardoor er een nieuw perspectief tot stand komt. Niet alleen het resultaat wordt 

zichtbaar/hoorbaar/voelbaar, ook de mens er achter. En waar soms de herkenning ontbreekt in een 

kunstwerk, waar het werk te veel afstand heeft van publiek, waarin het vaak benoemd word als 

abstract of een kindertekening, vind de toeschouwer in ieder geval herkenning bij de maker. De 

mens in beweging. 

Mijn ultieme 3D schilderij is een aaneenschakeling van impulsen geven en impulsen volgen. Hierdoor 

komt er iets nieuws tot stand. Een nieuwe mogelijkheid, in ieder geval een ontmoeting. Tijdens het 

werken met deze kunstenaars is er zo veel meer tot stand gekomen dan deze presentatie, dit tijdelijk 

eindpunt, een eerste versie van de bergen van Cezanne, maar we hebben ieder en zijn medium van 

een andere kant gezien. Opnieuw ontdekt en bevraagd. We hebben elkaar, en onze zwakten en 

kwaliteiten gezien. Belangrijk is wel dat alles wat hier uit is voortgekomen alleen tot stand heeft 

kunnen komen door één essentieel element namelijk: de ontmoeting komt voort uit een verlangen, 

een nieuwsgierigheid, openheid voor het onbekende.   

In de introductie; introductie 1, omschrijf ik dat de brief van Caspar een vertrekpunt is geweest voor 

mijn artistieke onderzoek en waar mijn conflict met het interdisciplinair project mij in beweging heeft 

gezet. Ik wilde dit hoofdstuk continu verwijderen uit dit essay omdat ik me hier nogal ongenuanceerd 

uitdruk. Ik benoem de getoonde werken voortkomend uit dit project als ‘lege omhulsels’ en vergelijk 

het publiek bijna met de klappende aapjes die vroeger in de jukebox machine van het pannenkoeken 

restaurant te zien waren.  Één gulden in de automaat en ze klappen en dansen. Ik zou het woord 

conflict kunnen vervangen voor gretigheid naar het ontdekken van meer. Een verzet tegen het 

bekende om iets nieuws te ontdekken. In het werk van Paul Klee staat de koorddanser symbool voor 

de kunstenaar en de zoekende mens. “Altijd op zoek naar de balans tussen de zucht naar avontuur 

en exactheid.” Misschien is dit een mooie metafoor voor mijn stap op dat moment. 

Het voelt alsof ik op deze opleiding een nieuwe taal heb leren spreken. Alsof ik woorden heb 

gevonden voor mijn fantasie, beelden voor mijn gevoelens en beweging voor mijn verlangens. Ik heb 

verschillende technieken geleerd om vertalingen te kunnen maken. Op de Lindegracht wilde ik meer 
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dan me kunnen uiten in deze vormen en beelden. Ik wilde contact. Een gesprek met het publiek dat 

mijn taal verstaat. En niet omdat het getrainde kijkers zijn en geleerd hebben hoe deze taal te 

spreken, maar omdat het een universele taal is. Ervaren, ademen, kijken, luisteren, zuchten, zien, 

voelen, afdwalen, denken, vormen, lachen, neus op halen, creëren; bewegen. 

Mijn vervolgpoging:  Openheid, het onverwachte en de toeval als universele taal 

Ik schrijf in mijn introductie dat ik het gesprek, waar het volgens Caspar aan ontbreekt in de 

kunstwereld, wil vangen in een werk.  

 

“Kan ik als theatermaker iets maken dat dit gesprek oproept? Kan ik een wereld of vorm creëren 

waarin al deze vragen en onderwerpen aan de orde komen zonder verstrikt te hoeven raken in 

moeilijke beleidstermen? Kan ik voelbaar maken dat het spannend is om verder te kijken dan het nut 

van de dingen? Mensen nieuwsgierig maken naar het onbekende?” 

Door het schrijven van dit essay kom ik tot de conclusie dat POGING2.0 geen voorstelling is die dit 

gesprek oproept, maar onderdeel is van het gesprek dat gevoerd word. Ik heb mijn publiek verder 

laten kijken dan het nut van de dingen. Mijn familie en vrienden uit het kleine dorp waar ik vandaan 

kom, hebben genoten, rust ervaren en hebben gefascineerd gekeken naar wat daar ter plekke tot 

stand kwam. Ze zijn een verbinding met het werk aangegaan zonder klank over onbegrip of 

abstractie over kunst. Dit terwijl de handelingen en acties op de vloer nergens deden leiden tot een 

narratief of een klaar antwoord. 

In eerste instantie dacht ik dat ik door mijn liefde voor abstractie, op zoek moest naar een specifiek 

en intellectueel publiek. Dat de vormen die ik in eerste instantie koos, vertrokken vanuit beeld om 

middels de associatie te communiceren een taal zou zijn die alleen te lezen zou zijn voor mensen met 

liefde voor de autonome kracht van het werk. Maar ik geloof dat als ik in mijn werk een openheid 

bewaak voor het onverwachte, het toeval, de kans en het publiek en de situatie onderdeel laat zijn 

van het werk, het niet uit maakt in welke vorm ik dit zoek.  

 

 

Nils Frahm 

“If you decide not to write out your ideas, not to finish your compositions but rather keep them as 

open fragments you leave yourself open to many happy accidents and coincidences when you 

perform. You discover new possibilities by risking your ideas you create new ones.” 
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Teaser POGING 3.0 

“Tijd in beeld ontstaat wanneer het oog de lijn volgt” 

Als ik schilder maak ik voornamelijk lijnen. Ik wil een performance maken waarin een lijn in beeld en 

tijd met elkaar verbonden zijn. Waarin tijd visueel wordt en een lijn voelbaar. Misschien heeft de 

toeschouwer invloed op de lijn, of op de tijd. Door zijn aanwezigheid, blik of ontmoeting. Misschien 

vormt het publiek de lijn en zijn wij samen de tijd. De autonome kracht van verschillende media 

zullen een vertrekpunt zijn maar niet centraal staan. Ik wil een nieuw 3D schilderij creëren waarin ‘de 

beweging’ het geheel vormt. De beweging die tot stand komt door de ontmoeting tussen het werk, 

de kunstenaar en het publiek. Waarin het werk enkel op die manier tot stand kan komen door de 

aanwezigheid van dat publiek. Een ruimte waarin wij allen kunstenaars zijn en geprikkeld worden om 

autonoom te handelen.  

 

 

 

 


