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Inleiding
Een opleiding vormt je leven, zo ook mijn leven. Bijna vier jaar terug deed ik toelating tot de
opleiding Techniek en Theater vanuit een technische lichtinteresse in de theaterwereld. In de
afgelopen jaren ben ik mij door projecten en stages bij onder andere Rapenburg Plaza en de
Münchner Kammerspiele steeds specifieker gaan richten op videospecialisatie. Bij Rapenburg Plaza
kwam ik erachter dat de kennis die ik in de eerste twee studiejaren heb opgedaan veel breder
ingezet kan worden. De museale toepassingen gaven mij weer nieuwe impulsen om verder te zoeken
naar de wereld die het beste aansluit bij mijn manier van werken.
Naast theater en musea is de grootst opkomende toepassing van video en media de
evenementensector. Er is geen festival meer zonder video te bedenken en steeds meer kleine
evenementen zoals bedrijfscongressen zien de voordelen van videogebruik. De kwantiteit van het
medium is enorm toegenomen door de technische ontwikkelingen op de markt. Het is bereikbaar
geworden voor een grotere groep. Daarmee is het videogebruik ook in onze huidige sociale media
cultuur niet meer weg te denken. De grote vraag is of de kwaliteit nog steeds gewaarborgd wordt
met deze explosieve groei in kwantiteit. Heeft beeld nog wel betekenis en zijn wij als mens te
verwend geworden door de multimediale prikkels waardoor videogebruik in het theater minder
inhoud heeft gekregen? Verliest het theater videobeeld langzaam zijn waarde en inhoud?
In de producties waarbij ik zelf met video heb gewerkt ben ik voortdurend op zoek naar manieren
waarop video daadwerkelijk integreert met het stuk. Hoe zorg je ervoor dat video niet enkel een
toevoeging is, maar ook dramaturgisch belang heeft? Het ontwikkelen van een kader of beeldtaal
samen met de regisseur is daarin de eerste stap.
Tijdens diverse projecten in samenwerking met andere opleidingen van de Academie voor Theater
en Dans heb ik met verschillende videokunststijlen kunnen experimenteren, zoals het manipuleren
van ruimte en tijdsbesef in een voorstelling tijdens het Opera Forward Festival. Hierin werd gespeeld
met live en vooraf opgenomen videomateriaal. Naast dat video in deze productie een toevoeging aan
zichtlijnen in de ruimte gaf, vervulde het een sturende rol. Er werd op sommige momenten letterlijk
bepaald wat het publiek moest zien doordat er op dat moment
geen zicht was op de solisten zelf. Video kreeg hierin ook een
dramaturgische rol in het stuk. De vooraf opgenomen beelden
verbeeldden de psychische zoektocht van een van de
personages in dezelfde ruimte, maar zonder het orkest, het
publiek en het decor. Een voorbeeld van een andere tijd, spel
met ruimte en door de mix van wat men live en vooraf
opgenomen ziet, een dramaturgische toevoeging.

Afb. 2 | Oceanisch Verlangen,
Opera Forward Festival 02-2017
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In een project waarbij we werkten vanuit het thema melancholie
vervulde video de rol van een tijd die geweest had kunnen zijn,
een verlangen of droom. Tijdens deze voorstelling stond de
kracht van het verbeeldingsvermogen centraal. Er waren geen
spelers, enkel drie krukjes en een stuk plasticfolie. Het folie werd
van verpakkingsmateriaal een illusie door verbeeldingskracht.
Videoprojectie op het folie van dezelfde krukjes in dezelfde

Afb. 3 | Oceanisch Verlangen,
Opera Forward Festival 02-2017

ruimte met zittende silhouetten die continu in samenstelling
wisselde stuurden het publiek om zelf hun verbeeldingsvermogen te activeren. De projectie en het folie verdwenen, je
werd als publiek weer teruggetrokken naar de realiteit, waarna
de overgebleven krukjes nog de enige blijvende herinnering was
van de illusie.
Een geheel andere vorm van videogebruik is de

Afb.4 | Alleen maar
luchtkastelen, 03-2017

oudejaarsconference van Dolf Jansen in 2016. Bij een cabaretier
moet video geen afleiding worden van de cabaretier zelf. Hoe
krijg je dit voor elkaar als het projectievlak het enige decor is en
in grote mate aanwezig is. Samen met decorontwerper Bartel
Meyburg ontstond het plan om het thema van de voorstelling
Veilig te verwerken in de stijl van een controlekamer: zwart-wit
beelden van bewakingscamera’s en beelden van het theater
waarin op die dag gespeeld werd. Een confrontatie voor het
publiek met het feit dat je overal bekeken wordt. Is dat het
gevoel van veiligheid? Het thema privacy kwam hiermee zowel in
de inhoud van de voorstelling als het decor/videobeeld voor.
Door een compositie van deze beelden te maken, kon er juist
rust of chaos aan de hand van de scene toegevoegd worden.

Afb.5 + 6 | Veilig – Dolf Jansen
12-2016

Kleurgebruik en tijd speelden een belangrijke rol, juist langzame
onmerkbare overgangen zorgden ervoor dat zowel de video als de
cabaretier elkaar niet in de weg stonden.
In projecten ligt de uitdaging in het zoeken naar welke video manipulaties met ruimte, tijd en
perspectief er ingezet kunnen worden om dramaturgische waarde te hebben in de voorstelling.
Tijdens het proces kan het echter ook gebeuren dat video niet meegroeit met de inhoud van het
stuk, waardoor het enkel nog de functie van effectbejag heeft.
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Verschuiving in beeldperceptie
‘Hoezo maak jij geen aftermovie’, zeiden mijn vrienden na een surfvakantie. “Wat duurt dit lang, ik
hoef heus niet alles te zien”. Nog geen half jaar later kreeg ik deze vragen bij een volgende vakantie
opnieuw. Het lijkt alsof steeds meer mensen minder lang naar videobeelden kunnen kijken omdat
simpelweg de interesse verdwijnt. De informatie moet snel, compact en doelgericht gebracht worden.
Is dit kijkgedrag te wijten aan een veranderende tijdsgeest en in hoeverre heeft de sociale media hier
impact op?

Scrollend komt de informatievoorziening ons anno 2017 tegemoet. Wij bepalen zelf wanneer en hoe
lang we naar een video kijken. Gemiddeld wordt 85 procent van een 30 seconde durende video op
Youtube bekeken, bij video’s van 2 minuten is dit al teruggedrongen tot 50 procent1. Men kijkt
doelgericht op zoek naar de juiste informatie. Het is dan ook geen wonder dat de ideale lengte van
Facebook video’s die volledig worden bekeken maar 21 seconden bedraagt2.
Dat deze statistieken niet zomaar genegeerd kunnen worden bewijst ook de veranderende koers in
televisie kijkgedrag. Onder jongere doelgroepen is er een sterke daling in het lineair-tv kijken. Met
deze jaarlijkse daling van 20% staat in het vooruitzicht dat in 2021 nauwelijks jongeren meer bereikt
kunnen worden via televisie3. De online platformen maken de ontwikkeling van het persoonlijke TVkanaal gebaseerd op je eigen interesses en behoeftes mogelijk, waardoor lineair TV kijken op den
duur verdwijnt. De totale kijktijd over de gehele Nederlandse populatie wordt daarmee niet minder
door de de verplaatsing van het medium en een persoonlijker kijkgedrag.
Deze opsomming aan statistieken over kijkgedrag brengt mij bij de vraag of deze ontwikkeling ook
het videogebruik in het theater beïnvloedt. Kunnen video ontwerpers ons door deze ontwikkeling
nog wel bereiken als men door het doelgerichter kijken een veel kortere aandachtsspanne heeft? Mij
is in de afgelopen jaren geleerd om te experimenteren met videostijlen, deze te koppelen aan het
onderwerp en een sprekende beeldtaal te creëren. Een bepaalde vorm met video te vinden die
informatie overbrengt, iets toevoegt aan het geheel. Maar wat als door de invloed van sociale media
al ons kijkgedrag, zo ook het theater, is veranderd? Moeten we daardoor juist op zoek gaan naar een
nieuwe vorm om de beeldtaal van sociale media in het theater te gebruiken.
Dat men al zoekende is, is zeker. In het theater zien we daardoor ook twee bewegingen die lijnrecht
tegen elkaar in gaan. Er wordt enerzijds gestreefd naar het toelaten van deze door sociale media
beïnvloede videovormen waardoor snelle beelden en een lagere kwaliteit gebruikt worden om een
extra laag of dimensie aan een voorstelling mee te geven. In mijn stageperiode bij de Münchner
1

Trip, P.
Wittman, C.
3
Redactie. Dit is het online video kijkgedrag volgens Mediabrands.
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Kammerspiele zijn hier bijvoorbeeld de voorstellingen WUT en Der Erste Fiese Typ goede
voorbeelden van, door snelle video (gecombineerd met audio) interrupties, berichten via video en
live geënsceneerde Snapchat video’s. Anderzijds streven we door de technologische vooruitgang
naar scherpere en realistischere beeldervaringen, zie de grote musicalproducties. Maar heeft hier
video zijn functie als onderdeel van het stuk nog wel of vervult video enkel nog maar de rol van
achtergrond/toevoeging?

In dit onderzoek wil ik erachter komen in hoeverre het kijkgedrag van video op online
videoplatformen en de sociale media het videogebruik in theater beïnvloedt. Naar mijn mening
neem je bewust of onbewust het video kijkgedrag van de hedendaagse multimediale maatschappij
mee als je naar een theatervoorstelling kijkt. Dit zijn misschien wel twee verschillende kijkvormen,
maar deze zullen elkaar in een zekere mate beïnvloeden. Hoe kijken video-ontwerpers uit diverse
generaties hier tegenaan en laten zij zich hierdoor beïnvloeden in hun werk? Ik heb ervoor gekozen
om in dit onderzoek enkel video-ontwerpers te betrekken, geen regisseurs, scenografen of andere
theatermakers, omdat zij tussen alle disciplines in staan. De vier personen waarmee ik gesproken
heb, vormen een overkoepelend referentiekader van videotoepassingen in het theater. Zij hebben
door hun eigen visie en werk zicht op hoe video ingezet wordt bij verschillende theatermakers en
hoe de inhoud van een beeld beïnvloed kan worden. De publiekservaring neem ik in dit onderzoek
ook niet mee, omdat dit een onderzoek op zich is. Ik richt mij in de tijdskaders van dit onderzoek op
de ervaringen van video-ontwerpers uit het werkveld.

Probleemstelling
In hoeverre beïnvloedt het hedendaagse video kijkgedrag, gebaseerd op onlinevideoplatformen en sociale media, de inhoud en beeldervaring van video in een
theaterbeeld?
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Onderzoeksmethode
Om antwoord te krijgen op de probleemstelling wil ik mij ten eerste in de ontwikkelingen van
videobeeld verdiepen. Ik wil erachter komen sinds wanneer video als medium wordt gebruikt en
welke tocht het heeft afgelegd om in het theater te belanden. Welke groepen en ontwerpers hebben
vervolgens deze nieuwe disciplinevorm verder ontwikkeld tot de vormen die we nu in het
theaterlandschap tegen komen. Centraal staan in deze theoretische verdieping de begrippen
ritme/tijd, resolutie/kwaliteit, kwantiteit en inhoud. Met deze begrippen ontstaat een kader waarin
we kunnen spreken over een bepaalde videovorm of stijl.

Om te peilen in hoeverre de hedendaagse sociale media het videogebruik in het theater
beïnvloeden, vraag ik een viertal video-ontwerpers afkomstig uit verschillende generaties naar hun
meningen en kijk op deze kwestie. Herkennen zij de invloed van sociale media? Merken zij zelf dat ze
het meenemen in hun ontwerp? Welke ontwikkelingen zijn er al geweest gedurende de carrière van
deze personen? Heeft video volgens hen meer of minder betekenis gekregen in het theaterbeeld?
Hoe brengen zij betekenis aan in het beeld zonder dat het alleen een toevoeging wordt? Beinvloeden
de nieuwe technieken die nu toegankelijker zijn de manier van ontwerpen?
Door de uitkomsten van deze interviews te vergelijken en te combineren met de theoretische
verdieping kan ik vervolgens een antwoord formuleren op mijn probleemstelling en toetsen of dit
overeen komt met mijn eigen visie en constateringen.
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Video, van TV tot kunstvorm
Film, video, media.. in de loop der jaren lijkt het of deze termen allemaal hetzelfde geworden zijn.
Er bestaat echter wel degelijk een groot verschil tussen deze termen. Aan de hand van het ontstaan
van video komen we erachter welke betekenis deze termen toen hadden en tegenwoordig hebben.
In deze reis door de geschiedenis springen we af en toe naar het heden, bekijken we in hoeverre
ontwikkelingen uit het verleden ook in de huidige tijd merkbaar zijn.

Video vond zijn oorsprong in de videokunst voordat het een rol in het theater in is gaan nemen. De
videokunst is een reactie op het oudste videomedium: televisie. Video kan technisch omschreven
worden als een synchrone opname van (bewegend) beeld en geluid. Het grote verschil met
bijvoorbeeld film is, dat deze elektronisch wordt opgeslagen op een magneetstrip (casette). Film is
fotografisch en bestaat uit fysieke beelden per seconde. De eerste filmvertoning vond al in 1895 door
de gebroeders Lumière plaats4. Video kan doordat het elektronisch is vooraf worden opgenomen of
direct live worden uitgezonden. In 1930 verzorgde Philips in Nederland de eerste televisieuitzending. Vanaf 1951 werd dit voor het grote publiek beschikbaar. De televisie zou de mensen
dichter bij elkaar brengen, werd er vol verwachting over het nieuwe medium gezegd. De eerste
uitzendingen bestonden daarom uit live-programma’s met telefoongesprekken met kijkers, gasten
die over beroepen of hobby’s kwamen praten. Televisie veranderde echter in de beginjaren van een
tweeweg communicatiemiddel tot een eenweg communicatiemiddel. Alle programma’s werden
vooraf opgenomen, waarin gesleuteld kon worden aan de realiteit van de videobeelden.
De boodschap werd enkel nog maar van zender naar het publiek overgebracht. Dit kijkpatroon
zorgde voor een gestandaardiseerde manier van kijken naar videobeelden via televisie5.
De videokunst is ontstaan als tegenreactie op deze ontwikkeling in het massamedium televisie. Er
ontstonden anti-bewegingen zoals Fluxus en Happening. Deze experimentele videovormen waren
gebaseerd op het Dadaïsme en wilden het eenrichtingsverkeer van televisie opheffen. Het publiek
werd bij de Fluxus en Happening manifestaties betrokken. Doel was om kunst en de maatschappij bij
elkaar te brengen. Het begin van het sociale en politiek engagement in de kunst6. Een internationale
pioneer op het gebied van videokunst was de Koreaan Nam June Paik. Hij combineerde elektronica
met de Fluxus performances. Monitoren, videospelers en televisie kregen een prominente rol. Over
televisie zei hij: ‘Lange tijd heeft de televisie de intellectuelen gemarteld, het wordt tijd dat de
intellectuelen de televisie gaan martelen.’7

4

Blank, P.
Jansen, M.
6
Onbekend. Fluxus.
7
Onbekend. Nam June Paik.
5
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Nederlandse videokunst
Livinus van de Bundt was een van de eerste Nederlandse
kunstenaars die in de jaren 50 aan de slag ging met het
medium video. Hij ontwierp een eigen schildervorm met video
in combinatie met elektronische muziek samen met zijn zoon
Jeep. Enkele fragmenten uit deze korte video’s laten de
abstractie in kleuren zien8.
In 1965 kwam het eerste draagbare videosysteem op de markt
voor consumenten: de Sony Portapack. De kunstenaars
gebruikten in de beginjaren voornamelijk de technische
mogelijkheden van het apparaat. Het was niet belangrijk wat er
gezien werd, maar hoe het videobeeld gemanipuleerd kon

Afb.7 + 8| Livinus van de Bundt 8
the ultimate pictorial art

worden met bijvoorbeeld magneten.

Video met verhaal
De ontwikkeling naar verhalende mogelijkheden van video kwam op gang door de Amerikaanse
videokunstenaar Michael Cardena. In de jaren 60 kwam hij naar Nederland om te experimenteren
met video tijdens de hevige politieke en culturele verschuivingen zoals de studentenprotesten,
opkomst van seksuele vrijheid, Aktie Tomaat en de Notenkrakeractie. Hij verwerkte taboethema’s als
homoseksualiteit als verhaal met behulp van video. De ontwikkeling van video met een eigen verhaal
i.p.v. enkel registratie van de werkelijkheid kwam pas echt op gang

Bill Viola (1951)
In al zijn werken zoekt Bill naar
het ervaren van een moment,
specifiek de magische
onderwaterwereld die voor
hem ontstond bij een val in
een meer op zesjarige leeftijd.
Menselijke ervaringen als
geboorte, dood en het
bewustzijn, zijn met video als
manipulator bij uitstek te
gebruiken9.

8

toen er een nieuwe generatie opgroeide met het medium
televisie. Het werd onderdeel van het dagelijkse leven.
Hieruit ontstonden in de jaren zeventig de eerste
productiehuizen en presentatieruimtes waarin
videokunstenaars zich konden ontplooien. Voorbeelden van
dit soort werkplekken zijn Stichting de Appel, Montevideo en
Time Based Arts. Montevideo werd samen met Time Based
Arts in 1993 het centrum van het Nederlands instituut voor
mediakunst.

Onbekend. Moiré Livinus & Jeep van de Bundt 1975.
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Vanaf het begin van Montevideo in 1978 toonde Livinus van de Bundt in de galerie van het pand aan
de Singel zijn werken. Niet snel daarna volgden kunstenaars als Bill Viola9, Gary Hill, Shelly Silver en
Gabor Body10.
De video-ontwikkelingen buiten de videokunst stonden echter ook niet stil. In 1985 lanceerde Sony
de Video8 consumentencamera. Omstreeks 1996 kon ook de middenstandsklasse met video aan de
gang door de komst van de DV (Digitale video) camera. Dit was de doorbraak van homevideo’s. Deze
camera’s konden op MiniDV-Casettes al lengtes van 60 minuten opnemen11. De tape verdween na
tien jaar langzaam uit beeld door de ontwikkelingen van digitale opslag/geheugen. Precies in
dezelfde tijd kwam door een exponentiële groei van het medium internet een geheel nieuwe manier
van videoverkeer op gang.
Vanaf 2005, de oprichting van Youtube, werd steeds meer videoverkeer via online kanalen verspreid.
Kenmerken in het videogebruik van de afgelopen 12 jaar viral zijn:
•

Snelheid, video’s worden steeds korter. Ze zijn niet langer dan twee minuten om het publiek
geboeid te houden12.

•

Kwaliteit, technische vernieuwing zorgen voor een realistischere weergave van de
werkelijkheid.

•

Kwantiteit, iedere persoon met een smartphone of tablet kan video’s produceren en
verspreiden, er komen steeds meer diensten op de markt die het mogelijk maken om
gemakkelijk video te publiceren.

•

Inhoud, storytelling is de nieuwe manier om in korte tijd een persoonlijk of fictief verhaal
over te brengen13. Hierdoor kan een betere indruk achter gelaten worden dan het simpel
opsommen van informatieve feiten. Het fenomeen vloggen (videobloggen) wordt hiermee
een belangrijke videovorm in de huidige tijd.

•

On-Demand, televisie en film wordt steeds meer bekeken op de momenten dat het
persoonlijk uitkomt. Zie streamingdiensten als Netflix14, HBO, NPO Gemist, RTLXL en NLZIET.

9

Barnett, L.
Onbekend. Geschiedenis NIMK.
Blank, P.
12
Trip, P.
13
Hekman, E.
14
Onbekend. Netflix.
10

11
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Vanaf 2016 kan hier de ontwikkeling van live content, VR (Virtual Reality, virtuele gecreëerde
werelden), AR (Augmented Reality, het toevoegen van extra informatie aan de realiteit) en 360
graden video’s aan toegevoegd worden. Deze elementen vergroten de directe betrokkenheid van de
kijker tot de zender. Interactiviteit en persoonlijkheid zijn
codewoorden van 2017. In live Q&A’s (Questions and
Answers) worden klanten bijvoorbeeld direct geholpen.
Maar ook bedrijven die vliegtickets aanbieden verwerken
bagage informatie in interactieve video’s waarin de kijker
bepaalt wat er gebeurt. Hierdoor kan op een snelle
manier de juiste persoonlijke informatie aangeboden
worden15.
Een voorbeeld van de gepersonaliseerde video is
bijvoorbeeld een jaarafrekening van een
energiemaatschappij. Nuon experimenteert met
deze manier van informatievoorziening16. Uit
onderzoek is namelijk gebleken dat van een video
70% meer informatie wordt onthouden dan het lezen van

Netflix
Wist je dat Netflix al in 1998 is
begonnen met een online video
on-demand dienst? Films
werden via de site besteld en via
DVD per post bezorgd. Men kon
deze films voor onbepaalde tijd
huren. Door de technische
breedband mogelijkheden van
het internet was een logisch
gevolg een streaming aanbod.
Vanaf 2010 is Netflix gefaseerd
buiten de VS uitgerold en telt op
dit moment ruim 104 miljoen
abonnees wereldwijd 13.

een tekst. Door een combinatie van gepersonaliseerde en interactieve
onderdelen te gebruiken in een korte video kan deze video informeren, onderzoeken en entertainen.
Deze onderdelen zorgen ervoor dat de aandacht behouden blijft gedurende de korte
aandachtspanne die we door ons online kijkgedrag ontwikkeld hebben.

Het lijkt erop dat de komst van live internetvideo de oorspronkelijk rol van televisie heeft
overgenomen: het dichter bij elkaar brengen van mensen. De tweeweg communicatie die televisie in
zich had voordat alle programma’s vooraf opgenomen werden is daarmee hersteld. Via LiveFacebook sessies heb je contact met je kijkers, en vloggers betrekken het publiek bij hun
uitzendingen. Via Snapchat communiceer je letterlijk tussen personen met behulp van video. Het
gebruiken van het medium video als tweeweg communicatiemiddel door sociale media en
interactieve informatievoorziening is daarmee in de huidige tijd lastig uit de maatschappij weg te
denken.

15
16

Onbekend. Bagage lijndienstmaatschappijen.
Grande, D.
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Video als theatermedium
De hoge materiaalkosten maakten het tot het einde van de jaren zeventig onmogelijk om met
video te experimenten in het theater. Toch durfden enkele pioniers het aan om met film en video in
het theater aan de slag te gaan.
Videokunst werd steeds bekender bij het grote publiek, maar welke stappen waren er nodig om van
de videokunst het theater in te belanden? Uit de stromingen van Happening en Fluxus ontstond een
nieuwe kunstvorm: de performance kunst. In deze vorm was niet de tekst, maar muziek, beweging of
beeld leidend. 17 Deze kunstvorm moest dichter en directer bij het publiek komen. In de jaren
zeventig verplaatsten de kunstenaars zich met deze performancekunst naar het theater18. De
performancekunst kreeg door de registratie via video meer bekendheid, maar zag zelf ook de functie
van het gebruik van video in de performances. Zo ontstond de eerste theater videovorm live art.
Vooral choreografen durfden met het medium te experimenteren. Het effect was echter niet meer
dan een opgenomen film als achtergrond. De film had hierdoor geen belangrijke rol in de
voorstelling. Pas door de hervorming van het theaterlandschap na Aktie Tomaat zagen
theatermakers mogelijkheden om met het medium video te experimenteren in eigentijdse vormen
die niet gebonden waren aan de klassieke theatervorm1918.
In plaats van informatie tot ons te nemen via de krant, werd
televisie de belangrijkste informatievoorziening. In het theater
probeerden theatermakers deze taal van communicatie te
veranderen. Ze hanteerden niet langer de traditionele manier
van het videomedium. Het publiek zelf staat in de
belangstelling of de informatie wordt opgenomen door
verschillende verhaallijnen voor te schotelen via video en
tegelijkertijd in de live-performance. Wat daadwerkelijk
het beginpunt is van het gebruik van video in het
Nederlandse theater is lastig te stellen. Veel
voorstellingen uit deze beginjaren zijn nooit

Mickery Theater
Ritsaert ten Cate (1970) bood
met zijn Mickery Theater een
plaats aan internationale
gezelschappen waar men kon
experimenteren met de rol
van het publiek en het gebruik
van nieuwe media en
technieken. Zijn inspanningen
hebben tot de hedendaagse
multidisciplinaire vorm van
theater geleid20.

gedocumenteerd. Een van de eerste voorstellingen uit 1979
die wel gedocumenteerd is, is Live van choreograaf Hans van Manen. Dansers
werden buiten de zaal gevolgd met camera’s terwijl er op het toneel nog andere scènes bezig waren.
Het publiek kon zich hierdoor veel beter identificeren met de personages door de zichtbaarheid van
17

Onbekend. Performance art.
Jansen, M.
19
Jansen, M.

18

12

21

emoties en onderliggende verhaallijnen. Op internationaal gebied was er een plek waar
theatermakers konden experimenten met de nieuwe media: Het Mickery Theater.20

Een van deze internationale gezelschappen was het New-Yorkse
gezelschap The Wooster Group. Een vooraanstaand experimenteel
collectief dat op zoek ging naar een eigen theatertaal waarin de
media tekst, video, beweging en muziek samenkomen. Dit leidde
vaak tot Brechtiaanse voorstellingen waarin niet de inhoud, maar
Afb.9 | BRACE-UP! 1991
– The Wooster Group

geluid, beeld, ritme en timing leidend was. Stukken werden
geregisseerd als scenario voor een multimediale clip21. In 1981
werd er bij de voorstelling Route 1&9 al live-video gebruikt. De Drie
Zusters werd in 1990 ondergedompeld in de Wooster-theatertaal
in het stuk BRACE UP! met opnieuw veel gebruik van live-video.
Daarmee is The Wooster Group zeker een van de pioniers van
videogebruik in het theater.22.

Er zijn enkele Nederlandse gezelschappen waarvan bekend is dat zij vernieuwende elementen met
video in hun voorstellingen verwerkten. Voorbeelden hiervan zijn het RO theater en Hotel Modern.
Mediakunstenaar Peter Missoten voegde rond 2000 video toe
aan producties met regisseur Guy Cassiers voor het Zuidelijk
Toneel en het RO theater. Hij noemt in een interview uit 2003
de verschillen tussen film, video en theater:
Film is de kunst van de afwezigheid: de mensen die je grootse
emoties bezorgen, zijn er niet. Theater is de kunst van de
aanwezigheid: er is een duidelijk sociaal kader waarin één of
meerdere mensen gedurende twee, drie of zelfs acht uur de

Afb.4 | Lava Lounge 2002 –
Ro Theater

kans krijgen om hun mening te zeggen tegen de mensen in de
zaal, die vriendelijk verzocht worden om al die tijd hun mond te
houden. Video en televisie zijn de kunst van de leugen: de kunst van het vervormen van de
werkelijkheid. Dat gaat tot in het absurde: altijd is er minstens één onderdeeltje gelogen. De leugen is
de essentie van televisie23.
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Missoten geeft een duidelijk standpunt over het gebruik van deze vormen in het theater. Hij vermijdt
het om de kunst van de afwezigheid van de leugen te introduceren, omdat het de essentie van
theater onderuit haalt. Volgens hem is de fascinatie voor video van theatermakers ontstaan door het
gebruik van Close-Ups. In zijn werken streeft hij echter naar het inzetten van video met hele andere
doelen. Door vervreemdingseffecten te gebruiken kan juist de relatie tussen theater en audiovisuele
media gethematiseerd worden, en daarmee de inhoud. De opkomst van film heeft volgens hem een
goede scheiding gemaakt tussen de kunst van de leugen, wat entertainment werd, en de kunst van
wat echt was, het theater19.
Regisseur Guy Cassiers werkt naast Peter Missoten vanaf 2004 voornamelijk samen met videoontwerper Arjen Klerkx. In deze samenwerking gaan ze gedurende het repetitieproces op zoek naar
manieren om video en media te integreren met de spelers. Hierdoor weten regisseur, spelers en
ontwerpers direct welk dramaturgisch effect de video heeft in bepaalde scenes. Het gaat hem om
het ontwikkelen van een nieuwe taal en dimensie door het gebruik van video in een voorstelling.
Ruimtelijk gebruik van video (projectieoppervlakten en bronnen) evenals de beeldtaal van video zijn
beide aspecten die volgens hem de kracht bepalen van een videobeeld24.
Hotel Modern speelt vanaf 1997 met het macroperspectief om gruwelijke thema’s als de
verschrikking van oorlog te behandelen. In maquettes die gefilmd en vergroot geprojecteerd worden
schetsen de makers op een beeldende en speelse manier met poppetjes een verhaal. Als
toeschouwer kijk je door het oog van de camera mee met de poppetjes, alsof het levensecht wordt.
Een goed voorbeeld van videogebruik voor de perspectiefverandering van het publiek. Men wordt
gestuurd door de gecreëerde werkelijkheid op video, maar heeft ook de keuze te zien hoe deze
werkelijkheid gemaakt wordt25. Video kan dus op tal van manieren de ervaring van ruimte,
perspectief of de tijd manipuleren. Met video kan het publiek gestuurd worden, er kan op andere
wijze gecommuniceerd worden. Door videogebruik kun je de verbeeldingsprincipes van het theater
verbreken. Zoals een spel met tijd: live en vooraf opgenomen materiaal, het tonen van andere
ruimtes, perspectieven. Een verhaal is hierdoor complexer en gelaagd te maken. Door de
beschikbaarheid aan technisch materiaal zien we dat dit echter niet altijd het geval is. Enerzijds heb
je de partijen die met veel geld de nieuwste materialen inzetten in een productie waarbij video als
decor wordt gebruikt, de dramaturgische waarde is hierbij van minder belang. Bijvoorbeeld
musicalproducties als The Bodyguard, Moeder ik wil bij de Revue en de Tweeling. Anderzijds zijn er de
theatermakers die video gebruiken als experimentele dramaturgische taal. Het doel vormt de manier
waarop video ingezet wordt.
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Opinie van het werkveld
Na deze duik in de geschiedenis heb ik diverse video ontwerpers uit de theaterwereld benaderd om
te peilen hoe zij de video ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben ervaren, welke invloed de
opkomst van andere (sociale) media hierop heeft gehad en waar zij naar op zoek gaan in een video
ontwerp.
Deze groep bestaat uit video-ontwerpers Arjen Klerkx en Karl Klomp. Zij zijn halverwege de jaren
negentig gaan experimenteren met video in theatrale toepassingen. Klerx is vanaf 1997 verbonden
aan het RO-Theater en werkt nog regelmatig samen met regisseur Guy Cassiers. Klomp heeft jaren
als hoofd video bij Toneelgroep Amsterdam gewerkt en heeft met een VJ achtergrond de live-video
en manipulatie van videoapparatuur (glitching) het theater in gebracht. Daarnaast heb ik technisch
videospecialisten Reynoud van der Molen en Daan Hazendonk gesproken. Zij zijn in de afgelopen 10
jaar afgestudeerd aan de OTT en vormen een kijk op het videogebruik onder jonge makers en nieuwe
technieken. Aan de hand van deze gesprekken probeer ik een antwoord te formuleren op de
onderzoeksvraag. Als leidraad zijn hiervoor de kenmerken van video kijkgedrag ingedeeld in de
volgende thema’s: ritme/tijd, kwaliteit/resolutie, kwantiteit, ruimte, perspectief en interactiviteit. Op
basis van deze thema’s probeer ik verbanden te ontdekken tussen het theoretische kader, mijn eigen
constateringen en het werkveld.

Ritme en tijd
Het ritme van de videofragmenten die gebruikt worden in het theater zijn volgens Klerkx niet sterk
veranderd door het hedendaagse kijkgedrag. Er wordt juist gestreefd naar andere beeldtalen dan de
snelle, flitsende videovormen die op bijvoorbeeld sociale media gebruikt worden. Theater moet
volgens Hazendonk juist onderscheiden en niet meegaan in dit kijkgedrag26. Per voorstelling wordt
een kader bepaald voor de beeldtaal van video in de voorstelling. Voor dynamiek en ritme van de
voorstelling kan de video beeldtaal juist het contrasterende zijn. Invloeden van een korte
aandachtspanne op het theater videobeeld herkent Klomp niet. Er is een groot verschil in de functie
van de filmpjes die op internet verschijnen en het videogebruik in een theatervoorstelling. In een
voorstelling hoef je het publiek niet continu te boeien met video, er is een afwisseling en opbouw
nodig, net als het stuk zelf een opbouw heeft27. Tijd aanbrengen heeft ook te maken met beweging.
Met video kan iets tot leven worden gewekt wat normaal statisch is. In museale toepassing wordt dit
veelal toegepast, maar ook in het theater zijn voorstellingen waarin statische objecten leven krijgen,
waardoor objecten soms personages op zich vormen.28
26
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Kwaliteit / Resolutie / Kader
De kwaliteit in videovorm is de afgelopen jaren toegenomen door de beschikbaarheid van het
materiaal. In het theater is het concept leidend en bepaalt daarmee in combinatie met het budget de
keuze voor de kwaliteit van videoapparatuur. In de evenementensector is het concept niet van
belang en is er geld aanwezig, dus is er ruimte om nieuwe technieken direct toe te passen29.
Het gebruik van een slechtere kwaliteit roept volgens Klomp een live-ervaring op. Op deze manier
kun je de toeschouwer mee het verhaal in trekken. Het kader heeft juist emotioneel invloed.
Klerkx benadrukt dat het toneelbeeld het canvas bepaalt. Het gaat om de schaal waarop de video te
zien is en op welke materiaal. Een video heeft op smartphone formaat een heel ander effect dan
geprojecteerd op een wand van zeven meter breed. Daarom is de vergelijking tussen kijkgedrag via
sociale media en het theater ook niet direct met elkaar verbonden.

Kwantiteit
Er is veel videoapparatuur voor lagere bedragen beschikbaar gekomen op de markt. Steeds meer
kleinere gezelschappen en amateurs kunnen daardoor met video aan de slag. Daarmee verschijnt er
ook steeds meer videomateriaal online. De constatering of het videobeeld in het theater zijn inhoud
verliest door de hoeveelheid visuele prikkels die we in het dagelijks leven op ons af krijgen werd door
geen van de personen bevestigd. Dat is volgens Klerkx volkomen afhankelijk van het doel van de
voorstelling en is onpeilbaar bij het publiek. De grote hoeveelheid beschikbaar materiaal heeft er
volgens Hazendonk wel voor gezorgd dat theatermakers om budgettaire redenen vaker video zijn
gaan gebruiken ter vervanging van decor. Deze vorm van goedkoop behang heeft zowel in het
gesubsidieerde als de commerciële producties een groter aandeel gekregen30. Volgens Klerkx is hier
zeker nog wel een verschil tussen, de commerciële producties gaan voornamelijk voor functionaliteit
van video, terwijl de gesubsidieerde de grote hoeveelheid aan middelen gebruiken om te
experimenteren31. Deze twee vullen elkaar daarmee aan.
Een ander onderwerp in de kwantiteit is naast het materiaal, het beschikbare geproduceerde
materiaal. Het grote verschil tussen een video-ontwerper voor theater en een videomaker op
internet is het maken tegenover het implementeren. In theater is video geen voorstelling op zich,
maar altijd onderdeel van het totaalplaatje. De implementatie ervan in het geheel maakt juist het
ambacht van het vak video ontwerper32. Het gegenereerde videomateriaal via internet vormt wel
een inspiratiebron. Het verbreedt je visuele creatieve proces.
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Ruimte / Locatie
Het medium video wordt ingezet om iets te creëren uit niets. Het scheppen van nieuwe onbestaande
werelden33. Volgens Klerkx is hierin niet de letterlijke ruimte leidend, maar de ervaring en het gevoel
van die ruimte. Hij kijkt naar het totaalbeeld. Video is maar een onderdeel van alle visuele prikkels in
een toneelbeeld, het is de kunst om continu controle te houden op al deze prikkels en de juiste
verhouding te vinden. Een ruimtelijk functioneel doel kan ook de zichtbaarheid van acteurs op of
naast het toneel zijn. Geen directe zichtlijnen, maar via video een uitbreiding van het zicht. Steeds
meer zien we ook dat de ruimte een onrealistische virtuele ruimte is die pal tegenover de reële
toneelvloer staat29. Video kan hierin een contrasterend beeld vormen. De ruimte kan volgens
Hazendonk ook een weergave van een tijd zijn, bijvoorbeeld een historisch kader. Een voorbeeld
hiervan is het videogebruik in Soldaat van Oranje of ANNE. Er wordt een ruimte/kader geschetst
door video te gebruiken om het publiek te sturen. Het daadwerkelijke decor is maar een hele kleine
ruimte binnen de geschiedenis. Video kan de buitenwereld meenemen en tegelijkertijd kan het stuk
intiem en persoonlijk zijn.

Perspectief
Theatermakers zetten video vaak in als middel om via een ander perspectief op de situatie te kijken.
Eerder haalde ik bijvoorbeeld Hotel Modern aan, die met een macroperspectief een statische wereld
tot leven wekt. De kracht van deze perspectiefverandering zit in de vergrotingsfactor34. Het directe
effect van deze vergroting is emotie oproepen. Door middel van close-up en een zorgvuldig
uitgekozen kader kunnen emoties van personages versterkt worden.
De fascinatie voor video zit bij Klomp voornamelijk in het instabiele en ontastbare van het medium.
Je kunt het publiek meenemen en sturen. Je bepaalt als video-ontwerper door welk kader je naar de
voorstelling kijkt. De kracht van video zit hem in de metadata van video. Niet wat er vertoond wordt,
maar de manier waarop de informatie tot ons komt. Bijvoorbeeld het gebruik van soepele of juist
schokkende camerabewegingen. De verwachtingspatronen wekken bij het publiek de ervaring dat
het live is. Door middel van extra informatie in de manier van video vertonen, opnemen of
manipuleren kan video dramaturgisch ingezet worden om het perspectief van het publiek te
beïnvloeden35.
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Interactiviteit (AR/VR), personalisering
Interactiviteit is in het videogebruik op internet steeds meer van belang, in het theater lijkt dit
lastiger te realiseren. De tweewegs communicatie zit volgens Klerkx in het gesprek na de voorstelling.
Klomp ziet deze communicatie in de vrijheid om te bepalen wat je wilt zien. Volg je een speler, de
video of staar je naar het decor. Bij televisie en film heb je deze vrijheid niet. Er is maar een factor:
beeld in een vast kader.
Alle gesproken personen zijn huiverig over de komst van Virtual Reality als videovorm in het theater.
Theater is een gezamenlijke aangelegenheid. Door middel van VR creëer je juist een individuele
ervaring waar theatermakers niet naar op zoek zijn, tenzij je een ervaringsvoorstelling of
locatievoorstelling maakt36. Als voorbeeld wordt de ervaringsvoorstelling Terra Nova van CREW
aangehaald. Een onderzoek naar onze verhouding tot de werkelijkheid. De voorstelling bestond uit
drie delen waarin je in het eerste deel individueel werelden via VR verkent, maar je in bijvoorbeeld
het derde deel ook het mede publiek in deze wereld gemanipuleerd ziet worden. Er is na deze delen
een gezamenlijk slottafereel37. Dat maakt VR in een vorm van ervaringstheater niet individueel. Als
verlenging van een klassieke theatervoorstelling ziet van der Molen wel mogelijkheden in VR.
Hierdoor kan meer informatie gegeven worden voor of na de voorstelling. Aan theatermakers de
uitdaging om dit in een vorm te gieten waarin het gehele publiek, ongeacht wel of geen voorkennis,
de nodige informatie meekrijgt om de daadwerkelijke voorstelling te zien. Interactieve elementen uit
het voortraject kunnen ook in de voorstelling gebruikt worden, reacties op gebeurtenissen of het
publiek dat zelf foto’s of teksten verzamelt die in de voorstelling gebruikt kunnen worden. Hiermee
betrek je het publiek op een actieve manier met de thematisering van de voorstelling. Augmented
Reality heeft daarentegen wel potentieel, er kan extra informatie over de geestestoestand van de
personages toegevoegd worden of er kunnen gedachtes/visioenen via video getoond worden die er
in het toneelbeeld niet zijn.
Het gebruik van video interactie tijdens een voorstelling is echter vooralsnog vooral voor
programmeurfanaten weggelegd, aldus Van der Molen. Het is te lastig om een interactief systeem te
ontwikkelen als je computerprogrammatuur kennis mist. Het is een specialisatierichting op zich.
De interactie van het publiek tijdens de voorstelling heeft de afgelopen jaren een aantal
experimenten opgeleverd. Het publiek dat het verloop van het stuk bepaalde of SMS berichten die
live werden weergegeven. Deze manieren zijn volgens Van der Molen alweer achterhaald, ze hadden
niet het gewenste interactieve effect. Klomp geeft aan dat interactie tussen publiek en maker ook
niet thuishoort in een klassieke theatervorm. De maker wil het publiek iets zeggen en het publiek wil
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geleid worden. Het publiek is zelf geen maker. Ervaringstheater kan volgens hem juist wel een vorm
zijn waarin interactie een veel grotere rol kan spelen.
Een ontwikkeling die ook een vorm van interactie in zich heeft, maar dan tussen spelers en techniek,
zijn de vormen: live-editen en zelf generende content. Dit kan zorgen voor een dialoog tussen
spelers en de techniek. Onder live editen verstaan we de directe toepassingen van video-effecten op
live cameramateriaal gemengd met content. Dit heeft veel weg van de VJ-scene bij evenementen.
Zelf genererende content kan op basis van beweging, geluid of andere waarneembare prikkels een
actie teweegbrengen in video. De frictie die kan ontstaan tussen spelers en techniek is hetgeen wat
volgens van der Molen juist voor extra spanning kan zorgen. Het voordeel van dit soort systemen zijn
de snelheid en flexibiliteit waarmee met videomateriaal omgegaan kan worden. Naar flexibiliteit is
volgens Klerkx momenteel de grootste vraag, de beperkende factor is de computer rekenkracht. Er
zal gestreefd worden naar het direct toepassen van effecten en manipuleren van beelden zonder
rendertijd. Live aanpassen van materiaal gedurende het montageproces zonder een aantal uur te
moeten wachten. De rendertijd zal echter niet makkelijk verminderen, aangezien we steeds meer
willen en rekenkracht vragen. Realistischere beelden, driedimensionaliteit en de hogere
beeldkwaliteit vragen om steeds meer rekenkracht.
Toch kan men met een telefoon tegenwoordig veel sneller beeld manipuleren, regisseurs
verwachten daardoor dat video ook direct aangepast kan worden. Het grote verschil zit hem in de
professionaliteit, schaal en complexiteit38. Je bekijkt het filmpje niet op een schermpje op een
apparaat, maar op bijvoorbeeld een groot projectievlak wat via computers, mediaservers,
beeldmengers en andere apparatuur aangestuurd wordt. De verhouding tussen dit projectievlak en
de omgeving is de grootste factor. Dit is ook meermaals het punt waardoor veel videomateriaal niet
werkt, omdat het niet in balans is met de andere disciplines. Er is een enorm verschil in ervaring
tussen een beeld op een klein smartphone scherm of een projectie van tien meter breed. Snelle cuts
tussen beelden hebben op grote schaal veel meer kracht en invloed dan op een klein monitortje.
Zelf genererende content gaat met de ontwikkeling van live-effect machines gepaard, maar vraagt
expertise en opnieuw veel rekenkracht. De content wordt live beïnvloed door de spelers, waardoor
de voorstelling nooit exact hetzelfde is.
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Conclusie
De onderzoeksvraag die ik bij aanvang heb gesteld was:
In hoeverre beïnvloedt het hedendaagse video kijkgedrag, gebaseerd op onlinevideoplatformen en sociale media, de inhoud en beeldervaring van video in een
theaterbeeld?
Het theoretisch onderzoek naar de geschiedenis van het medium video heeft laten zien dat vanuit de
ontwikkelingen op televisiegebied de videokunststromingen als tegenreactie opkwamen. Door de
apparatuur te manipuleren werd er tegen het gestandaardiseerde televisie kijkgedrag ingegaan.
Stromingen als Fluxus en Happening brachten kunst en de maatschappij bij elkaar, video kon daar,
doordat het een nieuwe taal was, een grote bijdrage aan leveren. De komst van
consumentencamera’s brachten video de huiskamers in. Home video’s in combinatie met de
opkomst van internet ontwikkelden zich vanaf halverwege de jaren negentig tot de multimediale
visuele maatschappij waar wij ons nu in bevinden. Het kijkgedrag is in theorie korter geworden,
persoonlijker en doelgerichter.
Volgens de personen uit het werkveld is er echter geen direct verband tussen het kijkgedrag van
video via online videoplatformen en het kijkgedrag van video in het theater. De functie tussen beiden
is in grote mate verschillend, waardoor er ook twee aparte vormen van kijkgedrag zijn. In het theater
is video een van de talen waarmee gecommuniceerd wordt, bij sociale media is het de enige
informatievoorziening. Dat maakt dat de aandachtspanne bij een video op sociale media van een
groter belang is dan in een theatervoorstelling. Daar neemt video net als de rest van het stuk een
opbouw en dynamiek aan. Op een bepaald moment is video leidend, op een ander moment de
personages of de tekst. Door de hoeveelheid visuele informatie in het dagelijkse leven zijn we
gewend geraakt aan de acceptatie van informatievoorziening via video. Het kader van deze video is
echter bepaald; we zien het op schermen op een tweedimensionaal vlak. Een kunstenaar maakt zelf
een concept/kader terwijl de videoplatformen op sociale media al een kader bieden, de
veronderstelling of wij allemaal videokunstenaars zijn wordt hiermee verworpen. Een
videokunstenaar kan met deze conceptontwikkeling ook een nieuw kijkgedrag ontwikkelen.
Op de vraag of we het kijkgedrag van sociale media en onlinevideo onbewust meenemen als we naar
theater gaan zijn alle ondervraagden het oneens; er wordt juist een nieuwe videotaal
gecommuniceerd. De inhoud van video wordt echter wel beïnvloed door de kwantiteit aan
beschikbaar technisch materiaal. Er wordt vaker uit budgettaire redenen gekozen voor video als
decor dan enkele jaren geleden.
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In de content die getoond wordt zijn geen hevige gemeenschappelijke ontwikkelingen merkbaar.
Iedere productie vraagt om een eigen beeldtaal en stijl, waardoor er geen verbanden te trekken zijn
tussen het ritme, kwaliteit, ruimte en perspectief in het online videogebruik en het theaterbeeld.

Met dit onderzoek wilde ik mij meer verdiepen in het medium video. Met name de geschiedenis en
de introductie ervan in het theater. Door het maatschappelijk belang van video in de huidige
maatschappij te toetsen aan ervaringen van ontwerpers uit het werkveld heb ik geconcludeerd dat
sociale media weinig effect hebben op de inhoud en beeldervaring van video in een theaterbeeld.
Deze uitkomt was voor mij niet zoals verwacht. Ik had verwacht dat ontwerpers zich meer zouden
verhouden tot de andere videovormen buiten het theater om en publiek juist meer aan zouden
willen spreken door mee te gaan in het online kijkgedrag. Deze verkeerde inschatting komt voor een
groot deel voort uit mijn onervarenheid in het werkveld. Een van de doelen van dit onderzoek was
dan ook het beeld van videogebruik in het theater persoonlijk te verduidelijken. Dat is op deze
manier gelukt. In een eventueel vervolgonderzoek zou ik een groter referentiekader van videoontwerpers, maar ook regisseurs, scenografen en andere theatermakers kunnen gebruiken voor
nauwkeurige resultaten. Ook zou ik meer onderzoek moeten doen naar wat het kijkgedrag precies
inhoudt en vooral de nadruk leggen op de ervaring van het voorstellingspubliek.
Ik zal zelf blijven nadenken over hoe ik met het kijkgedrag kan experimenteren en nieuwe vormen
uitproberen die de grens tussen de theater videotaal en het visuele hedendaagse kijkgedrag laten
vervagen.
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