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Inleiding 
 
Steeds meer begint mijn kunstenaarschap zich te ontwikkelen rondom bepaalde thema’s. Steeds meer 
beginnen mijn fascinaties duidelijkere vormen aan te nemen en zich te ontplooien in mijn werk als 
scenograaf. Steeds meer begint mijn persoonlijke onderzoek zich te centreren rondom een kern van 
gedachten en ideeën. Een kern, die voor mij steeds duidelijker wordt, maar waar ik nog moeilijk woorden 
voor kan vinden. Dit schrijven is een poging daartoe; een poging om mijn inspiratiebronnen, 
gedachtekronkels en uitprobeersels de broodnodige formulering te geven. 
 
Denken over scenografie houdt niet op bij decor. Het gebruik van de ruimte en de ervaring van de 
toeschouwer zijn voor mij essentieel. Hoe beleeft het publiek de ruimte, hoe verhoudt de blik zich tot de 
architectuur van de ruimte? Dit is voor mij het conceptuele uitgangspunt. Ik ben constant bezig met de 
toevalligheden in de compositie van de vormen om me heen. Ik houd erg van alles dat onbedoeld, snel 
gemaakt, versleten of juist onaf is en bouw mijn decors het liefst zelf. Met de materialen in mijn handen 
kom ik bouwend tot nieuwe ideeën en oplossingen. Hierin ligt een praktische esthetiek verscholen: niks 
willen verbergen, geen illusie, what you see is what you get. Met die suggestieve directheid wil ik een 
verbeeldingswereld in gang zetten die de toeschouwer uitdaagt fantasie en herinnering te verbinden. 
In samenwerkingsverbanden met uiteenlopende makers kom ik tot inhoud: regisseurs, performers, 
componisten, video-artiesten, architecten. Ik wil meer zijn dan alleen vormgever. Ik zoek de integratie 
van de factor tijd, de handeling en de fysieke aanwezigheid in mijn ontwerp. Pas dan wordt het theater. 
 
Dit document is een voortzetting van mijn onderzoek naar de - theatrale - ruimte, naar waarneming en 
ervaring, naar perspectief en naar de rol van de toeschouwer. Naar de vraag hoe theater een middel 
kan zijn in de vertaalslag van de ervaring naar de emotie. In de loop der jaren bleken deze onderwerpen 
steeds weer terug te komen in mijn werk. Hier werd ik me bewust van tijdens mijn stageperiode bij Jozef 
Wouters in zijn Decoratelier in Brussel. In de periode hierna ben ik mijn visie gaan doorontwikkelen in 
projecten die ik deed en onderzoeken in de beeldende kunst, de filosofie en bij andere makers. Steeds 
meer dreef ik hierin af van wat Peter Brook “anekdotisch praattheater”2 noemt. Aan het einde van mijn 
derde jaar begonnen zich de contouren af te tekenen van een idee voor mijn laatste afstudeerproject, 
waarbij al deze onderwerpen de inspiratie vormden voor een performance installatie. Met deze vage 
ideeën stapte ik naar regisseur Adrian Linz en vroeg hem op een conceptuele reis mee te gaan, een 
voortdurende gedachte-oefening in het ervaren en het zijn in ruimte. Tijdens mijn studiereis in New York 
viel het ene kwartje na het andere. Ik zag mijn vage interesse in de denkwijze van de architectuur 
bevestigd in wolkenkrabbers waaraan optisch geen einde leek te komen. Ik zag het ene werk na het 
andere van grote kunstenaars die met deze onderwerpen bezig waren: Donald Judd, Richard Serra, 
Michael Heizer, Fred Sandback. Allen ‘doenende denkers’, die niet het optimaal esthetische, maar de 
meest indringende indruk en conceptuele impact wilden bereiken. Kunstenaars die niet alleen met de 
ruimtelijkheid van het kunstwerk bezig zijn, maar vooral met het bevragen van de ruimte eromheen; de 
ruimte die het werk ‘achterlaat’. De ervaring van de kijker in deze ruimte staat centraal in al hun denken. 
Kortom: kunstenaars en denkers die de ervaring zelf thematiseren.  
In de filosofie vond ik onder meer Gadamer, Merleau-Ponty en Rancière, die allen wel ergens aanstipten 
waar ik mee bezig ben; de rol van de toeschouwer, de ervaring van beeldende kunst.  
 
Dit is het punt waar ik nu ben aangeland in mijn onderzoek, aan het eind van mijn studie scenografie: 
een verdieping, een argumentatie, een manier van kijken, de link met de filosofie; een theoretische 
uitwerking van het fysiek reeds ervarene in mijn afstudeerproject Der Bau. Dit schrijven is een 
verdiepend onderzoek, dat uit het project is voortgekomen. Tijdens het onderzoek en de uitvoering van 
het project zelf ben ik veel intuïtiever te werk gegaan. De theorie komt er nu bij. 
 
Het voelt wat vreemd om woorden te zoeken voor een manier van maken waar juist het ervaren centraal 
staat. Elk woord voelt als één teveel, de ervaring in het moment zou toch voor zichzelf moeten spreken? 
Het voelt misschien als een paradox: betogen dat iets niet uitgelegd maar ervaren moet worden en dat 
alsnog uitleggen. Toch is het voor mij van belang woorden te vinden voor mijn zoektocht, voor mijzelf, 
in samenwerking met anderen en ter onderbouwing.  
 
Ik schrijf dit stuk “vanuit het scherpe bewustzijn dat een spreken over ruimte zich niet kan beperken tot 
een spreken over scenografie. Innerlijkheid, beeld, lichaam, taal, massa, energie, licht, afstand en 

                                                      
2 Brook, Peter. De lege ruimte. (1968) p.68 
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nabijheid, verkleinen en vergroten, het theater en de stad: deze en vele andere categorieën circuleren 
permanent in het hier gevoerde discours. De ruimte als plek ‘waar alles samenkomt’; als punt waarop 
we alle zintuigen nodig hebben om te vatten wat er gebeurt; en dan nog schieten we tekort…”3  
  

                                                      
3 Kerkhoven, Marianne van. “De geschreven ruimte.” (1992) 
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1. Ervaren, waarnemen en de rol van de toeschouwer in de filosofie 
 
Allereerst wil ik een aantal voor mij belangrijke denkers introduceren. Denkers die, allen op hun eigen 
manier, bezig waren met de thema’s die ik in mijn werk - en mijn denkproces daarover - herken. Ik begin 
bij Maurice Merleau-Ponty, de naoorlogse fenomenoloog die zich bezighield met het fenomeen van de 
waarneming en daarbij veelal naar de kunsten verwees. Dat legt voor mij een link met het denken van 
Hans-Georg Gadamer, grondlegger van de hermeneutiek (de studie van de interpretatie) die zich in de 
tweede helft van de 20ste eeuw verdiepte in de ervaring van ‘het Schone’, zoals Kant dat stelde, aan 
de hand van de begrippen ‘spel’, ‘symbool’ en ‘feest’. Gadamer laat zien dat de betekenis van het 
kunstwerk in de ervaring zit, tussen de toeschouwer en het kunstwerk. Voor dit essay interessant, want 
hierbij gaat hij diep in op de rol van die toeschouwer. Iets waar hedendaags filosoof Jacques Rancière 
weer op aansluit door zijn betoog over de actieve rol van de toeschouwer in, met name, het theater. 
 
Om te beginnen is het in het bestek van dit essay van belang een consensus te hebben over hoe wij 
ons in de ervaring verhouden tot kunst. Vooral Merleau-Ponty en later ook Gadamer schreven in een 
tijd waarin een omslagpunt plaatsvond in de waardering van de rol en daarmee de perceptie van dit 
fenomeen. Kunst was steeds minder een middel voor representatie van de werkelijkheid, het weergeven 
van de natuur of het opleggen van een idee, het werd in de loop van de vorige eeuw steeds meer gezien 
als een gestalte dat er is bij de gratie van zichzelf én de toeschouwer. Nu kunst geen vanzelfsprekende 
- veelal goddelijke of ideologische - legitimiteit meer heeft, gaan deze denkers vooral in op de vraag wat 
kunst en de ervaring ervan dan wél zijn. Via kunstenaars als Duchamp, die reeds in 1917 een pispot in 
een galerie neerzette en stelde dat dit een kunstwerk was, is gebleken dat bij beantwoording van deze 
vraag de erkenning van het kunstwerk als zodanig door de toeschouwer een voorwaarde is om het over 
een kunstwerk te hebben. De identiteit van het kunstwerk in kwestie wordt dus niet meer door traditie 
gegarandeerd, maar door de waarneming van het kunstwerk als kunst. Zo zit de ervaring tussen het 
kunstwerk en de toeschouwer in. Het kunstwerk anticipeert zodoende op een zekere wisselwerking. 
Over deze wisselwerking en de actieve rol die de toeschouwer hieruit voortvloeiend wordt toebedeeld, 
wil ik het hebben.  
 
Dit denken is naar mijn mening in de beeldende kunst inmiddels haast algemeen geldend geworden, al 
betwijfel ik of sommige geïnstitutionaliseerde theatergezelschappen van nu dit wel helemaal begrepen 
hebben. “Is het achterlopen van theater op andere kunsten - waarover men het zo vaak heeft - niet in 
de eerste plaats te duiden als een achterlopen in het denken over ruimte?” 4 vraagt Marianne van 
Kerkhoven zich terecht af in de inleiding van vaktijdschrift Theaterschrift over ruimte. Een te grote vraag 
voor mij om te beantwoorden, maar wel een mening die ik deel en een leidraad vormt in mijn kijken naar 
theater en die mij drijft als beeldend theatermaker. Ik gebruik bovengenoemd gedachtegoed dan ook 
als uitgangspunt bij het behandelen van de waarneming van kunst en de filosofen die hierover hebben 
geschreven. 
 

Maurice Merleau-Ponty 

Om tot de essentie te komen van waar het bij het waarnemen van kunst om draait, raadpleegde ik de 
fenomenologie over de waarneming van met name Maurice Merleau-Ponty. De fenomenologie, in gang 
gezet door Nietzsche, zet zich af tegen de dominante invloed van de rationalistische wetenschap op 
ons denken en onze cultuur. De stroming strijd voor de herontdekking van de wereld zoals hij tot ons 
komt; vanuit de ervaring. Dit staat lijnrecht tegenover de interpretatie vanuit de kennis en de 
wetenschap. De fenomenologische interpretatie van 'intentionaliteit'5 stelt dat de ervaring van objecten 
waarop de mens zich richt, het enige is dat hij tot zijn beschikking heeft. Dit wordt ‘immanente 
objectiviteit’ genoemd: alleen de verschijning van het object voor het bewustzijn, is te ervaren, dus nooit 
het object zelf als entiteit.6 
In Fenomenologie van de waarneming (1945) bekritiseerd Merleau-Ponty de klassieke opvattingen van 
de waarneming zoals die in het rationalisme en het empirisme worden beschreven. Verder beschrijft hij 
hierin hoe de perceptie van de hersenen een actieve dimensie heeft, in plaats van het causale product 
is van de zintuiglijke ervaring van de atomen. Dit vereist dus een fundamentele openheid tegenover de 
wereld om je heen. Zo schrijft hij: "De bewering dat ik een gezichtsveld heb, zegt dat ik door mijn positie 
toegang heb tot en opensta voor een systeem van bestaande dingen, van zichtbare dingen, dat deze 

                                                      
4 Kerkhoven, Marianne van. “De geschreven ruimte.” (1992) 
5 Intentionaliteit is het feit dat het bewustzijn altijd een bewustzijn van iets is. Het slaat dus op een constant openstaan voor de 
wereld: denken is altijd iets denken. 
6 Wikipedia. Fenomenologie. 
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op grond van een soort primordiaal contract en dankzij een gave van de natuur, zonder enige 
tussenkomst mijnerzijds, aan mijn blik ter beschikking staan, het wil dus zeggen dat het zien 
voorpersoonlijk is.”7 Deze ‘primordiale openheid’ is de kern van zijn betoog voor de waarneming als de 
kostbaarste eigenschap die de mens heeft.  

In De Wereld Waarnemen (1948), de transcriptie van zeven voordrachten op de Franse radio, zet 
Merleau-Ponty zich af tegen het denken van Descartes. Zo verwijst hij naar diens puur rationalistische 
analyse van de waarneming van een stukje was. Descartes’ stelling is dat de zintuigen niet werkelijk 
kunnen helpen om de essentie van een stukje was te benaderen; kleur, geur en vorm zijn immers 
veranderlijke kwaliteiten. De essentie ligt hem in het feit dat het stukje was een bepaalde uitgebreidheid 
heeft, dat het ruimte inneemt. Dit is echter een kwaliteit die je, volgens Descartes, niet waarneemt met 
de zintuigen, maar “door middel van oog en geest”. Op die manier legt hij dus uit dat de waarneming in 
essentie niet lichamelijk of zintuiglijk is, maar zich in het verstand voltrekt.8  

Door deze benadering, zo waarschuwt Merleau-Ponty, wordt onze perceptie gereduceerd tot een vorm 
van denken en zorgt ervoor dat we onze alledaagse wereld van de waarneming, die dus lang niet meer 
zo vanzelfsprekend is, uit het oog verliezen.  

Merleau-Ponty is dan ook positief gestemd over het feit dat hij een ommekeer in de kunst en het denken 
bespeurt. Hij verwijst hierbij naar het kubisme en behandelt kunstwerken van Cézanne. Maar ook elders 
in de moderne schilderkunst (Picasso, Braque), dichtkunst (Mallarmé, Valéry) en literatuur (Kafka, 
Claudel), en zelfs in de moderne wetenschap (Einstein) en psychologie (Köhler) kunnen we de 'verloren 
wereld' van de waarneming terugvinden. Merleau-Ponty betoogt dat het waarnemen principieel altijd 
onafgerond blijft en dat de waarneming, zo ook zeker in de kunst, voortkomt uit de relatie van de fysieke 
aanwezigheid van de mens met de wereld om hem heen. Cézanne wordt hierin gezien als de 
grondlegger, en deed dit voornamelijk met kleur. Maar vooral bij Picasso wordt juist het perspectief 
steeds beïnvloed door de manier van kijken in het moment en is deze manier van kijken dus veel 
evidenter op ruimtelijk niveau. Merleau-Ponty behandelt het perspectief in de schilderkunst uitvoerig. Hij 
verwerpt de klassieke benadering ervan, waarbij de schilder een landschap weergeeft op het doek, die 
slechts “overeenstemt met zijn conventie van kijken.”9 De afmetingen van de objecten zijn afhankelijk 
van waar hij zijn blik fixeert en veranderen daardoor steeds. Vervolgens zet hij deze verschillende 
dimensies op het doek naast elkaar: “Dit is niets anders dan de verbeelding van een compromis van 
deze verschillende visies. Hij zal zijn best doen een gemeenschappelijk kenmerk te vinden voor al deze 
waarnemingen. Dit doet hij echter niet door aan ieder object de maat, de kleuren en het aspect dat het 
presenteert op het moment dat hij het fixeert toe te schrijven. Veeleer dicht hij het conventionele maten 
en aspecten toe die zich zouden openbaren aan een blik die is gefixeerd op de horizonlijn, op een zeker 

vluchtpunt waarop zich van nu af aan alle lijnen van het 
landschap, die er bestaan tussen hem en de horizon, 
oriënteren.”10  
Merleau-Ponty benadrukt dat deze manier van schilderen tot 
een harmonieus en ogenschijnlijk overzichtelijk, behaaglijk 
beeld leidt. Maar tegelijkertijd bestaan deze landschappen 
alleen op afstand van de toeschouwer, die vanuit zijn eigen 
kijken volledig buiten het landschap staat. Zijn eigen perspectief, 
dus waargenomen vanuit het subject, wordt nooit verbeeld. 
In de ervaring, hoe wij naar de wereld kijken, presenteert 
ditzelfde landschap zich eigenlijk nooit op deze manier aan ons. 
Elk moment dat wij naar iets kijken, als onze blik een ruimte 
doorkruist, hebben we steeds een bepaald gezichtspunt, dat 
altijd wel in het landschap voorkomt, maar nooit realistisch naast 
elkaar is te zetten. Het zijn achtereenvolgende momentopnamen 
met steeds een ander perspectief. De schilder slaagt er slechts 
in deze verschillende visies te bundelen en ze weer te geven als 
één landschap, als hij de natuurlijke manier van kijken 
onderbreekt. Dit doet hij door een oog te sluiten en met een 
potlood de onzichtbare grootte van een detail te meten, dat door 
deze actie is veranderd. Zo onderwerpt de schilder de vrije 

                                                      
7 Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologie van de waarneming. (1945) p. 292 
8 Slatman, Jenny. “Inleiding.” (2017), p.19 
9 Merleau-Ponty, Maurice. De Wereld Waarnemen. (1948) p. 41 
10 Idem, p. 42 

Jeune fille a la mandoline (Fanny Tellier) 
Picasso1910 
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blikken aan een analyse van gemiddelde eenheden en komt tot een representatie van de voorstelling 
op zijn doek, dat met deze vrije blikken niets meer te maken heeft. “Deze analytische visie domineert 
het beweeglijk verloop van de vrije blikken en onderdrukt tevens de vibratie en het leven.”11 Gelukkig 
zijn er sinds Cézanne en Picasso veel kunstenaars die hebben geweigerd zich te conformeren aan de 
wet van de geometrische perspectief omdat zij nu juist het ontstaan van het landschap voor onze ogen 
opnieuw wilden vatten. Zij namen geen genoegen met een analytische beoordeling maar wilden zich 
juist voegen naar de stijl van de waarnemerservaring zelf. Elk deel van hun weergave van een object 
op het doek is dus het resultaat van een perspectief vanuit steeds andere gezichtspunten. Het kubisme 
is hier het duidelijkste voorbeeld van. Bij Picasso gaat het over jouw beweging als toeschouwer om het 
werk heen, hij laat door het gebruik van dit ‘multiperspectief’ de toeschouwer om het object op het doek 
heenlopen, zonder dat één van de twee daadwerkelijk beweegt. Kubisme heeft niks te maken met 
kubussen, maar alles met ruimte, zo beschrijft schilder David Hockney het uitbeelden van ruimte en 
onszelf daarin mooi in de documentaire The art of seeing.12 “De interessantste ruimte is niet dáár 
ergens, maar daar waar ik eindig en jij begint.” aldus Hockney. Picasso en zijn tijdgenoten zochten naar 
een methode om in een plat vlak een ruimte met meer dimensies te suggereren. Daarin werden ze 
gesteund door wiskundigen uit hun tijd, zoals Henri Poincaré, die stelden dat de wiskundige ruimte 
wezenlijk verschilt van de door de mens waarneembare ruimte, de visuele perceptie. Volgens Poincaré 
ontstaat het idee van ruimte bij mensen slechts door ervaring, door het vergelijken van indrukken en 
gewaarwordingen die ontstaan wanneer je je realiseert dat een object is veranderd van toestand of 
plaats en/of wanneer je je vervolgens beweegt om zo’n verandering te ‘corrigeren’. Poincaré’s stelling 
over de relativiteit van de menselijke waarneming zou met de theorieën van Einstein een fundamentele 
grondslag krijgen.13  
Deze manier van het kijken en weergeven van de ruimte “geeft de toeschouwer de onverwachte indruk 
van ‘perspectieffouten’. Zij die aandachtig kijken, ontdekken hier echter een wereld waarin twee objecten 
nooit tegelijkertijd kunnen worden gezien, waar tussen de delen van de ruimte zich altijd een 
noodzakelijke duur ophoudt die onze blik van de ene ruimte naar de andere overbrengt waar het ‘zijn’ 
dus niet zomaar is gegeven maar waar het verschijnt of zichtbaar wordt door de tijd.”14  
Cruciaal is de relatie die hier wordt gelegd tussen waarneming, ruimte en tijd, voor mij de belangrijkste 
elementen in theater. De relatie tussen tijd en ruimte wordt zichtbaar in de fysieke beweging. Een danser 
definieert de ruimte om haar heen door middel van beweging. Elke beweging, hoe minimaal ook, heeft 
een bepaalde tijdsduur én een richting. Kunstenaar Robert Wilson zegt hierover: “Tijdslijnen en 
ruimtelijnen kunnen elkaar snijden, elkaar ondersteunen, of zelfs parallel lopen.”15 Hierover later meer.  
 
Terug naar Merleau-Ponty, die in zijn betoog concludeert dat ruimte na deze stellingname niet meer de 
plaats is “van de simultane dingen die gedomineerd zou kunnen worden door een absolute toeschouwer 
die op gelijke afstand van al die dingen staat, zonder een werkelijk gezichtspunt, zonder lichaam, zonder 
ruimtelijke situatie, die kortom een zuivere intellect zou zijn.” De ruimte wordt nu “gevoeld met het hart”, 
wij als toeschouwer zijn aanwezig, hij staat zo dichtbij onszelf dat wij er op een organische manier mee 
zijn verbonden. “Na de wetenschap en de schilderkunst lijken nu ook filosofie en met name de 
psychologie te constateren dat we ons niet op afstandelijke wijze tot de ruimte verhouden, op de wijze 
van een lichaamloos subject, maar dat we met de ruimte zijn verbonden omdat we haar bewonen als 
zijnde een bekende omgeving.”16 
 
Het volgens mij belangrijkste inzicht die deze ontwikkeling heeft voortgebracht, is het ontstaan van kunst 
die is ontsproten aan de intuïtieve waarneming. Het schudt conventies van zich af waarin subjectieve 
afspraken gelden over hoe objecten weergegeven horen te worden. “Perspective is not really making 
space, but rather strangling it.” zei Hockney. Na dit inzicht zou je dus kunnen stellen dat de weg vrij is 
voor een volledige vertaling van de subjectieve waarneming. De wereld waargenomen vanuit de kijker: 
het object wordt weergegeven vanuit het subject. Op deze manier kan de waarneming zich dus ontdoen 
van een ingesloten narratief; een opgelegd verhaal of een geregisseerde manier van kijken. Kunstenaar 
Anish Kapoor zegt hierover: “I’m not thát interested in narrative itself, frankly. But I am interested in 
resident narratives. Meaning isn’t in the object, meaning comes to be in the objects. That’s a completely 
different way to put the problem. And meaning of course, once again, is generated between the object 
and the viewer.”17 Hier maken we de omslag van waarneming naar betekenisgeving, en welke rol de 

                                                      
11 Merleau-Ponty, Maurice. De Wereld Waarnemen. (1948) p. 42 
12 The art of seeing. Dir. Roger Parsons. BBC. (2012) 
13 Nijs, Pieter de. “De verovering van de theatrale ruimte.” (2006) 
14 Merleau-Ponty, Maurice. De Wereld Waarnemen. (1948) p. 43 
15 Wilson, Robert. “De architectuur van de theatrale ruimte.” (1992) 
16 Merleau-Ponty, Maurice. De Wereld Waarnemen. (1948) p. 44 
17 Kapoor, Anish. Artist Interview: Anish Kapoor | Kochi-Muziris Biennale 2014 
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toeschouwer daarin speelt. Dit is iets waar ik een zeer belangrijke overeenkomst zie met het denken 
van Gadamer.  
 

Hans-Georg Gadamer 

In het boekje Het Schone (1977) schrijft Hans-Georg Gadamer over de ervaring van ‘de actualiteit van 
het schone’, maar heeft daarin kritiek op het subjectieve smaakoordeel van Kants esthetica, namelijk 
dat esthetische oordelen altijd subjectief zijn. Het schone is volgens Gadamer hetgeen dat waard is 
gezien te worden. Het komt tot ons, niet vanuit de kennis maar als iets dat ons plotseling vasthoudt en 
uitnodigt te ‘verwijlen’18 (een term die Gadamer gebruikt voor de tijd waarin je opgaat in het kunstwerk; 
versmelt. Hier kom ik later op terug). “Waarnemen betekent niet het enkel en alleen verzamelen van 
zintuiglijke indrukken, maar, zoals het fraaie woord immers zelf zegt, iets ‘voor waar nemen’”19 Hiermee 
sluit hij dus erg aan op de stellingen van Merleau-Ponty, met meer nadruk op de esthetiek: niet via het 
hoofd tot het hart komen, maar door middel van esthetiek direct het gevoel aanspreken, waarbij het 
rationele wordt overgeslagen. Belangrijk hierbij is de conclusie dat de betekenis van de ervaring van het 
kunstwerk bestaat in het moment. Hierbij snijdt hij het onderwerp van actualiteit aan. Die laat zich 
ogenschijnlijk snel vertalen in ‘politieke kunst’ of ‘kunst in de tijdsgeest’, maar gaat voor Gadamer in 
eerste instantie over het ‘in-het-hier-zijn’ van de kunstervaring. Dit laatste is van belang voor dit essay. 
Via een analyse van de verschijnselen ‘spel’, ‘symbool’ en ‘feest’ en de toepassing van de betekenissen 
daaruit op de kunst, beschrijft hij de belangrijkste pijlers die de esthetische ervaring bepalen. Zodoende 
probeert hij een brug te slaan tussen traditionele kunst, die puur esthetisch van vorm is, en moderne 
kunst, die juist vaak anti-esthetisch is. Bij beide gaat het hem over de verschijning die het kunstwerk 
doet in de ervaring, zogenaamde ‘horizonversmelting’: van de horizon van het kunstwerk en de horizon 
van de aanschouwer.  
“Een van de fundamentele drijfveren van de moderne kunst is dat ze de afstand zou willen doorbreken 
waarin de toeschouwers, de consumenten, zich bevinden tegenover het werk. Het lijdt geen twijfel dat 
de belangrijkste kunstenaars van de laatste vijftig jaar al hun inspanningen erop richtten om deze 
afstand te doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan de theorie van het episch theater van Bertolt Brecht, die 
uitdrukkelijk het wegzinken in de droomwereld van het toneel als een krachteloos surrogaat voor het 
menselijke en maatschappelijke solidariteitsbewustzijn bestreed. Hij ontwrichtte bewust het realisme 
van de scènes, de karakterverwachting, kortom de identiteit van datgene wat men in een toneelspel 
verwachtte. Dit motief om de afstand van de beschouwer te veranderen in de betrokkenheid als 
medespeler, zou men echter in elke vorm van modern experimenteren met kunst kunnen herkennen.”20  

 
Ik ga slechts kort in op de drie pijlers van Gadamer en zal aan de hand daarvan bespreken wat er voor 
mij van belang is in dit denken.  
Ten eerste noemt Gadamer Spel als metafoor voor de kunst. Met als treffende gelijkenissen: zowel spel 
als kunst kenmerken zich door een herhalend fenomeen, een heen- en weergaande beweging die een 
speelvlak vereist. Gaandeweg komen door ervaring de regels tot stand. Door de herhaling komt er vorm 
en structuur in. Het spel is een zelfpresentatie van de eigen beweging waarbij zowel spelers als 
toeschouwers tegelijkertijd nodig zijn en dus ook allebei niet vrijblijvend betrokken, het vereist overgave 
en engagement. Het kunstwerk bestaat dus niet buiten de esthetische ervaring om, zoals er geen spel 
is buiten de activiteit van spelers en toeschouwers. De identiteit van het kunstwerk wordt juist door de 
ervaring beoogd en door de ervaring tot stand gebracht.21  
Ten tweede gebruikt Gadamer Symbool. Dit gaat over de manier waarop het kunstwerk verwijst naar 
betekenis. Deze staat namelijk nooit los van het kunstwerk en is dus voor het puur rationele, buiten het 
kunstwerk om, niet toegankelijk. De betekenis moet ervaren worden. Alleen in de esthetische ervaring 
van het individuele kunstwerk, met name op het moment dat het zichzelf aan de toeschouwer 
representeert, kan die betekenis tot actualiteit komen. Dit is de belangrijkste functie van het symbool: 
geen verwíjzing naar, maar belíchaming van betekenis. Het is zodoende niet meer de ultieme 
belichaming van slechts een idee van de kunstenaar, in dat geval zou het slechts een representatie zijn 
van iets anders, de identiteit van het kunstwerk ligt in de wisselwerking met de toeschouwer verscholen, 
zo stellen zowel Gadamer als Merleau-Ponty. “Wie een kunstwerk heeft gemaakt, staat in werkelijkheid 
niet anders voor datgene wat zijn handen hebben gevormd, dan ieder ander. Het is een sprong tussen 
plannen maken enerzijds en slagen anderzijds. Wanneer het slaagt ‘staat’ het, en daarmee is het ‘er’ 

                                                      
18 Holtkamp, Frans. “Gadamers kunstfilosofie: feest der herkenning.” (2014) 
19 Gadamer, Hans-Georg. Het Schone. (1977) p. 43 
20 Idem, p. 37 
21 Holtkamp, Frans. “Gadamers kunstfilosofie: feest der herkenning.” (2014) 
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voor eens en altijd, te zien voor een ieder die het tegenkomt en is het inzichtelijk in zijn ‘kwaliteit’. Door 
deze sprong kenmerkt het kunstwerk zich in zijn eenmaligheid en onvervangbaarheid.”22  
Tot slot heeft Feest als belangrijk element in vergelijking met de kunst dat iedereen mee móet doen, 
iemand sluit zich buiten als hij dat niet doet. “Het feest is saamhorigheid en representatie van 
saamhorigheid in haar meest perfecte vorm.”23 Het gaat hier niet om het daadwerkelijk samenzijn, maar 
het zich in de verhouding tot iets verzamelen. Hiervoor moet de toeschouwer - net als bij een feest - 
‘opgaan in’ de ervaring. Het nodigt dus uit om ‘te verwijlen’; de tijd los te laten en in het moment op te 
gaan: net als bij het vieren. De toeschouwer moet mee in de tijdservaring die het kunstwerk eigen is, 
een versmelting van het verleden, heden en de toekomst. 
 
Gadamer raakt hier wat mij betreft de essentie. In zijn uitleg over betekenisgeving van kunst vind ik 
uitgangspunten voor mijn manier van kijken en daarmee ook voor mijn werk. 
“... ook hier [bij Plato] verwijst de betekenis die aan het schone van de kunst, aan het kunstwerk eigen 
is, naar iets wat niet onmiddellijk in het zichtbare en begrijpelijke beeld als zodanig ligt.”24 Het gaat niet 
om de directe herkenning, om het realisme, maar de symbolisering ervan. Hierbij is de herkenning niet 
direct opgelegd vanuit de kunstenaar, maar is gevormd uit een persoonlijke ervaring van de kijker. Zo 
put je als kunstenaar uit zijn of haar gehele ervaringswereld, herinnering en associatievermogen. Daarin 
ligt de essentie van de actieve rol van de toeschouwer. Het kunstwerk heeft in zichzelf geen 
‘bedoelingswaarde’, maar krijgt slechts betekenis bij de gratie van de invulling en dus fysieke 
aanwezigheid van de toeschouwer.  
Dit is rechtstreeks te koppelen aan de het debat over actualiteit met betrekking tot de betekenis van 
kunst. Jaïr Stranders zegt hierover: “Steeds weer komt het hardnekkige misverstand bovendrijven dat 
er een vaststaande betekenis door de kunstenaar in een werk gelegd zou zijn die vervolgens door de 
toeschouwer opgediept moet worden. Lukt dit, dan is het werk geslaagd. Lukt dit niet, dan is het werk 
te hermetisch of de toeschouwer mogelijk te weinig ontwikkeld. (...) Een kunstwerk dat gemaakt wordt, 
hoe ogenschijnlijk oneigentijds ook, kan niet anders dan een product zijn van zijn tijd. Hetzelfde geldt 
dus voor een kunstervaring van een toeschouwer: de tijdgeest kun je niet buiten beschouwing laten.”25  
Naar mijn mening - en hierin voel ik mij gesteund door Gadamer - is het een door idealen gevoed 
misverstand om kunst te willen maken die de directe uiting van een idee van de kunstenaar belichaamt, 
een idee dat begrepen moet worden, dat door de toeschouwer via de kunstenaar gelezen moet worden, 
en desnoods zelfs uitgelegd. Ook bij Rancière, die ik hierna behandel, is dit een belangrijk punt. Als een 
kunstwerk slechts en alleen dat idee representeert, dan schiet het wat mij betreft tekort. Zo is het ook 
met actualiteit: de toeschouwer neemt de tijdsgeest van het hier en nu altijd mee in het aanschouwen. 
Mijn rol als kunstenaar zal dus zeker niet zo moeten zijn dat ik die betekenis of actualiteit expliciet, één 
op één herkenbaar, weer moet geven. “Een kunstwerk toont eigenlijk niets nieuws, maar stelt de ons zo 
vertrouwde wereld in een geheel nieuw licht.”26  

 
In mijn project Der Bau, waar het laatste deel van dit essay over gaat, zijn wij - de makers - ook op zoek 
gegaan naar een uiting waar de toeschouwer zich op een persoonlijk vlak actief toe zou moeten kunnen 
verhouden. Mijn bedoeling met het beeld was dan ook niet dat er per se wordt begrepen wat er door mij 
wordt bedoeld. Een prachtige paradox natuurlijk, het is meer: ‘intentie zonder doel’, zoals Gadamer dat 
formuleert. Als een toeschouwer zich constant af moet vragen wat er door de kunstenaar bedoeld wordt, 
kan hij nooit bezig zijn met daadwerkelijk ervaren. Zo zal hij nooit tot het werk komen, en vice versa. 
Moeten we dan niet concluderen dat hij er óf niet voor heeft opengestaan om deze beleving aan te gaan, 
óf het werk in zijn vorm niet heeft gecommuniceerd met eigen interpretatie van de toeschouwer? 
“Eigenlijk zou iedereen - dat is de eis van elke kunstenaar - zich open moeten stellen voor de taal die in 
het kunstwerk wordt gesproken en zich deze als zijn eigen taal moeten toe-eigenen.”27 Dit vergt dus een 
flinke bereidwilligheid van de toeschouwer, om niet louter als consument, als buitenstaande 
toeschouwer te ervaren, maar als openstaand, actief deelnemer aan de voorstelling.  
 

Jacques Rancière 

In het essay De geëmancipeerde toeschouwer (2008) probeert de Franse filosoof Jacques Rancière de 
relatie tussen een toneelstuk en de toeschouwer te herdefiniëren. Hiermee wil hij laten zien dat er in het 

                                                      
22 Gadamer, Hans-Georg. Het Schone. (1977) p. 49-50 
23 Idem, p. 58 
24 Idem, p. 47 
25 Stranders, Jaïr. “Jaïr Stranders: 'Pas bij de toeschouwer krijgt kunst betekenis'.” (2017) 
26 Slatman, Jenny. “Belichaamd zien en denken - Nawoord.” (2011) p. 82 
27 Gadamer, Hans-Georg. Het Schone. (1977) p. 57 
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kijken naar kunst niet simpelweg een verdeling is te maken tussen de actieve maker en de passieve 
toeschouwer. Zijn bijkomende betoog over de politieke lading van de kunst en het engagement van de 
toeschouwer vormt de kern van zijn betoog, maar laat ik hier grotendeels achterwege. Wat mij 
interesseert bij Rancière, net als bij Merleau-Ponty en Gadamer, is zijn visie op de manier van 
waarnemen en de rol van de toeschouwer. Anders dan bij deze laatste twee concentreert Rancière zich 
hier vrij specifiek op de situatie in het theater, en omdat het werk zo recent is, ook nog op de huidige 
situatie, althans zoals hij die vanuit Frankrijk ervaart. Met ‘de actieve rol van de toeschouwer’ bedoelt 
hij geenszins ‘participatie-theater’. De activiteit ligt hem hierin, dat de toeschouwer nadenkt terwijl hij 
waarneemt, hij mag niet meer passief toekijken, zoals bij spektakeltheater en ‘entertainment’ 
bijvoorbeeld vaak het geval - en zelfs de bedoeling - is. Dit is overigens ook wat Bertolt Brecht beoogde 
met zijn werk. De grens vervaagt tussen “degenen die handelen en degenen die toekijken, tussen 
individuen en de leden van een collectief lichaam”,28 en tussen de strategieën die beiden inzetten om 
wat ze waarnemen van betekenis te voorzien. Dat, stelt Rancière, is waar de emancipatie hem in zit: 
kijken is handelen. “De afstomping van de toeschouwer ontstaat door de afstompende pedagogiek en 
logica op het toneel. Het probleem is dat het publiek nu moet zien wat de voorstelling hem láát zien. Het 
publiek wordt geconditioneerd in plaats van dat het wordt aangemoedigd zich van deze condities te 
bevrijden en om zelf betekenis te geven aan een voorstelling.” stelt dramaturg Florian Hellwig in 
Theatermaker.29  
Dit kan bereikt worden door de afstand tot het rationalistische ervaren te vergroten - denk aan Merleau-
Ponty - en de toeschouwer dus als het ware te vervreemden van zijn overzichtelijke en begrijpelijke 
wereld. “Men moet hem dus een vreemd, ongebruikelijk schouwspel bieden, een raadsel waarvan h ij 
de betekenis moet zien te achterhalen. Daarmee dwingt men hem de positie van passieve toeschouwer 
te verruilen voor die van een speurder of wetenschappelijk onderzoeker die verschijnselen observeert 
en hun oorzaken tracht te achterhalen.”30 Hij moet dus als het ware de controle over zijn denken en zijn 
verhouding tot de wereld loslaten, om zich mee te laten voeren “in de magische kring van de theatrale 
handeling”, om zo tot betekenis te komen. Hierin zit tegelijkertijd een grote opdracht voor de kunstenaar 
verscholen, om een bepaalde ongedwongen esthetiek en onbepaaldheid in het kunstwerk te omarmen. 
Geenszins vrijblijvend, maar wel openstaand voor interpretatie.  
Maar veel meer dan een door de kunstenaar bedoelde manier van ervaren en activeren legt Rancière 
de nadruk van de emancipatie van de toeschouwer “in diens vermogen om zich het onbestemde toe te 
eigenen - het onbestemde object dat tot niemand in het bijzonder gericht is en dat geen enkel effect in 
het bijzonder beoogt.”31 
Zo moet de toeschouwer dus gemotiveerd worden om te kijken buiten de geboden kaders, zoals 
dominante kunstopvattingen of theaterstructuren, maar vanuit de eigen verbeelding. Kunstwerken 
krijgen op deze manier pas echt (persoonlijke) betekenis en dus verbintenis met de toeschouwer, ze 
“dragen bij tot het ontwerpen van nieuwe configuraties van het zichtbare, zegbare en denkbare, en 
daarmee van een nieuw landschap van het mogelijke.”32 Het observeren is geen passieve toestand 
waarin wij verkeren als we naar theater kijken. Het is juist onze natuurlijke, actieve toestand. De mens 
probeert verbanden te leggen tussen wat hij ziet en wat hij eerder heeft gezien, gehoord en gedroomd. 
“Kijken is een handeling omdat de toeschouwer hiermee naar intellectuele gelijkheid streeft en actief de 
kloof kan dichten tussen wat hij ziet en zijn eigen positie.” 33  En zo heeft het ervaren van kunst 
verstrekkende invloed op ons denken en ons wereldbeeld.  
Rancière koppelt deze stelling ook heel concreet aan de mechanismen in het theater. Zo stelt hij dat er 
in het negentiende-eeuwse realisme een conflict schuilt tussen het narratieve en het picturale, ‘het 
zegbare’ en ‘het zichtbare’. Het beeld maakt zich in de loop der tijd los van het woord, dat het niet langer 
als illustratie of verbeelding begeleidt. “Het emancipeert zich tot een ‘peinzend beeld’ dat zich niet laat 
integreren in een verhaal of een theoretisch discours. In het esthetische regime valt de harmonie van 
woord en beeld uiteen in een dissensus van ‘twee niet gerelateerde expressieve regimes die met elkaar 
vervlochten zijn geraakt’.”34 
 
Via verschillende denkers heb ik hopelijk een basisgedachte kunnen schetsen van waaruit ik werk en 
waardoor ik me laat inspireren. Dit denken zet zich bij mij al snel om in beeld. Alles wat ik om mij heen 
zie, of het nou beeldende kunst, theater of architectuur is, toetst zich aan deze interpretatie van het 
ervaren. Het subjectieve waarnemen vertaalt zich bij mij in een maakproces vaak in een 3D-ervaring, 

                                                      
28 Rancière, Jacques. De geëmancipeerde toeschouwer. (2008)  
29 Hellwig, Florian. “De emancipatie van de toeschouwer.” (2016) 
30 Rancière, Jacques. De geëmancipeerde toeschouwer. (2008) p. 10 
31 Vitse, Sven. “Paradoxen van politieke kunst.” (2015) 
32 Rancière, Jacques. De geëmancipeerde toeschouwer. (2008) 
33 Hellwig, Florian. “De emancipatie van de toeschouwer.” (2016) 
34 Vitse, Sven. “Paradoxen van politieke kunst.” (2015) 



- 11 - 
 

een wereld waar je in kan staan, eerder dan bij bijvoorbeeld een schilderij of foto. Hierbij is de fysieke 
aanwezigheid, of eerder nog de omsluiting van het subject, van grote waarde. Zo vertaalt de ervaring 
van het ruimtelijke kijken zich naar het creëren vanuit ervaring, zoals de kubisten dat deden, maar dan 
driedimensionaal. 
In het volgende deel zal ik laten zien hoe andere kunstenaars mij vanuit deze gedachte zowel in woord 
als in beeld, via verschillende disciplines, hebben geïnspireerd. 
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2. Kunst en architectuur 
 
Tijdens mijn studie scenografie ben ik me in steeds grotere mate gaan interesseren in de notie van 
ruimte en de blik van de toeschouwer, in eerste instantie vooral in theater en beeldende kunst. Een 
eerste verbinding hierin naar de architectuur ontstond in een project dat ik deed met studenten van de 
Academie voor Bouwkunst. We analyseerden minutieus het Barcelona Paviljoen van Mies van der Rohe 
en kregen de kans om ter plekke een ingreep te doen door middel van het projecteren van geometrische 
vormen. 
Tijdens mijn stage bij Jozef Wouters in Brussel, waar ik 
mezelf een observerende rol aanmat, ging ik steeds meer 
open staan voor de wereld om mij heen. Jozef is een 
scenograaf, die zichzelf permitteert als architect te denken, 
als filosoof te beargumenteren en als poëet te bouwen, 
constant uitgaand van de blik van de toeschouwer door de 
ruimte. Een architecturaal gegeven, toegepast in het 
theater. Tegelijkertijd werd mijn zoektocht steeds preciezer 
en meer afgebakend. Ik ging de manieren van kijken 
toepassen op alles wat ik om mij heen zag: theater, 
natuurlijk, maar steeds meer ook in architectuur, 
beeldende kunst en de literatuur. Na deze stage heb ik in 
projecten op de academie de eerste test-cases uitgevoerd 
in mijn eigen werk; ideeën over ruimtegebruik en 
publieksopstelling, uitgevoerd in simpele vormen. Al deze 
ervaringen en opgedane visies cumuleerden tijdens de 
studiereis naar New York. Nooit eerder was ik zo 
toegespitst aan het ervaren. Ik zag hier gebouwen die de 
blik door de eindeloze stad verbinden aan de eeuwige blik 
omhoog en de weidsheid van de hemel. 
Maar bovenal de kunstenaars in het museum Dia:Beacon 
in een voorstad van New York maakten veel indruk op 
me: Donald Judd, Fred Sandback, Michael Heizer, 
Richard Serra. Opvallend genoeg allemaal uit de 
minimalistische stijl, een stroming die in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw opkwam. Allemaal 
kunstenaars die werken met de simpelste materialen en met minimale middelen een relatie aangaan 
met de omgeving, een spanningsveld creëren met de plaats waar het werk en de toeschouwer zich 
bevinden. Zo hebben ze het allemaal over wat de sculptuur met de ruimte eromheen doet: over de 
ruimte die ‘overblijft’. Opvallend is overigens ook dat deze kunstenaars haast allemaal zijn begonnen 
als schilder, om zich vervolgens op het maken van ‘sculpturen’, of eerder, ‘ruimtelijke ervaringen’, te 
richten als reactie op of zelfs zich afzettend tegen de schilderkunst. 
Kunst als inspiratie voor scenografie, het komt vaker voor. Zo zei Theun Mosk in een interview dat ik 
tegenkwam: “Het grappige is dat beeldende kunst mij meer aanspreekt dan theater. Ik haal daar meer 
inspiratie uit. Maar beeldende kunst vind ik vaak te vluchtig; je kijkt en je loopt door. In het theater kun 
je spelen met de tijd en mensen in een beeld zetten. Dat vind ik spannend.”35 Dit is iets waar ik absoluut 
ook achter ben gekomen, en waarom ik dit hoofdstuk vooral wijd aan beeldende kunstenaars, om 
vervolgens in het volgende hoofdstuk het theater te behandelen. 
 

Ook in Amsterdam ging mijn zoektocht onverminderd verder; ik keek met andere ogen naar het EYE-
filmmuseum, waarvan ik tijdens een onderzoek foto’s uit de bouwtijd ontdekte, stuk voor stuk potentiële 
operadecors of theatrale totaalervaring installaties. Op het KNSM-eiland, waar ik ben opgegroeid en 
mijn ouders nog altijd wonen, keek ik ineens met een nieuwe blik naar de architectuur van het Piraeus 
gebouw, waar ik altijd al naast woonde. Op een heldere dag maakte ik foto’s van de elkaar kruisende 
diagonalen van de daken en de lucht, vol met sporen van vliegtuigen (zie coverbeeld). Mind-blowing. 
Op het internet belandde ik bij een openluchttheater in Oostenrijk, op landgoed Grafenegg, een prachtig 
gebouw, dat de moderne architectuur op wonderbaarlijke wijze weet te combineren met de klassieke 
inrichting van een theater.   
 

                                                      
35 Smits, Erica. “Het verkeerde been van Boukje Schweigman.” (2006) 

Het World Trade Centre in New York 
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Al deze inspiratiebronnen zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met de bevindingen uit het vorige 
hoofdstuk en vormen de brug van het denken naar de uitvoering. Theater is wat mij betreft de uiting 
daarvan. Het denken over ruimtelijkheid, vertaalt zich voor mij automatisch in een denken over 
scenografie. De hierna beschreven werken en ervaringen waren dan ook allemaal van grote invloed op 
mijn laatste afstudeerproject Der Bau. Anders dan in het vorige hoofdstuk, spreek ik hier vanuit mijn 
eigen ervaring en zal daarmee het taalgebruik minder theoretisch zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Judd 

Al een tijd liep ik rond met een vagelijk idee van een diagonaal, schuin vlak dat een grote ruimte 
doorklieft, toen ik in Beacon tegen dit werk van Donald Judd aanliep: Untitled (slant piece) uit 1976. 
Judd is een van de voornaamsten der minimalisten, bij wie ruimte het allerbelangrijkste was. Hij leverde 
in de jaren ‘60 van de vorige eeuw kritiek op de schilderkunst, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. 
Hij vond dat het schilderij als vorm slechts een relatie aangaat met de lijst eromheen, het bestaat alleen 
in de ruimte van het eigen kader, op het eigen vlak. 
Alles geplaatst in een rechthoek of op een vlak, is 
slechts een voorstelling van iets anders in een eigen 
ruimte, die niet dezelfde is als die van het kunstwerk. 
Ruimtelijk werk daarentegen, gaat een relatie aan 
met elke kijkrichting en de hele ‘restruimte’ eromheen. 
Zonder enige referentie naar tradities - bijvoorbeeld in 
materialiteit - is zo’n werk in hetzelfde ‘hier-en-nu’ als 
de toeschouwer. Schilderijen geven een sectie weer, 
dat gesneden is uit iets oneindig veel groters, iets 
ondefinieerbaars en iets dat niet ervaren kan worden, 
een andere dimensie dan die van de toeschouwer.36 
“Actual space is intrinsically more powerful and 
specific than paint on a flat surface.” vond hij. “[Three-
dimensional objects] can have any relation to the wall, 
floor, ceiling, room, rooms, or exterior or none at all.”37  
In de jaren ‘60 legde hij zich toe op het maken van kunst die geen schilderkunst en ook geen 
beeldhouwkunst moest zijn. Hij wilde een esthetiek ontwikkelen die losstond van elke historische of 
metaforische associatie. Hij definieerde voor zichzelf een korte lijst van materialen die hij hierbij mocht 
inzetten: multiplex, staal, aluminium en plexiglas: materialen die geen precedent hadden in de 
beeldende kunsten. Hij begon met simpele geometrische dozen van multiplex gelijkmatig naast elkaar 
op de vloer of hangend aan de muur te plaatsen, zoals is te zien in het Stedelijk Museum.  

                                                      
36 Judd, Donald. Specific Objects. (1965) 
37 Cooke, Lynne and Michael Govan. Dia:Beacon. (2003) 

Het EYE Filmmuseum in aanbouw in 2012 

 

Untitled (slant piece), Donald Judd 1976 in Dia:Beacon 
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De manier waarop Judd de ruimte behandelt is tekenend. Hij gaat er prat op dat in zijn 'stack sculptures' 
ook de lege ruimtes tussen de boxen integreren, dat die deel gaan uitmaken van het geheel. Nieuw is 
dat niet, althans niet in de architectuur: al in de oudheid dienen zuilen, obelisken, torens en dergelijke 
niet zozeer om de aandacht op zichzelf te vestigen, dan wel om de ruimte waarin ze staan opgesteld 
zichtbaar te maken of te articuleren.38 
De simpelheid van de materialen waarin Judd de werken heeft uitgevoerd legt de nadruk op het puur 
conceptuele en het feit dat het echt alleen over de afmetingen en de vorm gaat. Door ze niet te voorzien 
van een voetstuk, wordt het meteen iets anders dan een beeldhouwwerk. Hij brengt hiermee de kijker 
in contact met een lichamelijke ervaring die in het moment en in de ruimte plaatsvindt.  
In de jaren die volgden, experimenteerde hij steeds meer met de toevalligheden en de parameters van 
de perceptie die de ruimtelijke werken met zich meebrengen, resulterend in Untitled (slant piece) uit 
1976, dat ik zag in het Dia:Beacon (zie afbeelding). Het is simpelweg een houten wandje met een schuin 
aflopend vloertje erachter, doorlopend tot aan de muur. Het werk manifesteert zich langzaam als je het 
benadert. De multiplex wand maakt plaats voor een hellend vlak dat de ruimte in twee ontoegankelijke 
volumes verdeeld. Het eerder besproken ‘verwijlen’ van Gadamer, de verandering in perceptie van tijd, 
gebeurt mij hier ook, maar dan met betrekking tot de ruimte. Je moet herdefiniëren wat je waarneemt, 
daardoor veranderen de dimensies om je heen met je blik. Zonder afleiding door betekenis of esthetiek. 
Of zelfs een titel. 
 

Fred Sandback 

Dwalend door Dia:Beacon kwam ik steeds gekleurde wollen touwtjes tegen die geometrische vormen 
leken uit te beelden, verspreid door verschillende delen van de galerie. Ze intrigeerden me meteen, ze 
plaatsen vlakken en muren in de ruimte, zonder massa of zonder volume, maar met hetzelfde ruimtelijke 
effect als een daadwerkelijk ‘gevulde’ sculptuur. Zo stond ik ineens een tijd lang te staren naar een 
vierkante plaat die tegen de muur stond. Een plaat van lucht. Ik probeerde het werk te fotograferen, 
maar op de foto’s leek ik alleen maar de muren van het museum te hebben vastgelegd. Het was dus de 
ervaring van volume in mijn eigen bijzijn op het moment dat me zo greep. Als je de vlakken in je hoofd 
eenmaal invulling hebt gegeven, kan je er niet anders meer naar kijken.  

 

“I intend what I do to be concrete and particular. It’s just the opposite of abstract art, which is derived, 
deduced, or refined from something else. It’s a point of origin rather than a conclusion. 
Keeping the art from being decorative is a hard thing — using only a line, it easily becomes pretty or 
zappy — the phenomenon isolates itself too easily — becomes just something to look at.”39  
 

Het was het werk van Fred Sandback, een bekende tijdgenoot van Donald Judd en minimalist pur sang. 
Zijn beroemde ‘draadsculpturen’ definiëren de randen van virtuele vormen die de kijker vragen in zijn 
hoofd de rest van de vorm waar te nemen. In deze sculpturen wordt ruimte gedefinieerd en tegelijkertijd 
doordrenkt met een “onstoffelijke tastbaarheid”, zodat de toeschouwer zich vaak minder concentreert 
op de randen, op het garen dat de vormen begrenst, dan op het vlak of volume dat erin verscholen zit. 
In het verlangen een sculptuur te maken zonder binnenkant, ontdekte hij via deze schijnbaar “casual 
act” van het plaatsen van draad, het middel om “een bepaalde plaats of volume in zijn volledige mate 
van materialiteit te handhaven zonder het te bezetten en te verdoezelen”.40 Sandback zelf beschrijft de 

                                                      
38 Beyst, Stefan. Donald Judds design: een keerpunt in de ontwikkeling van de beeldhouwkunst? (2004) 
39 Sandback, Fred. “1975 Statement.” (1975) 
40 Cooke, Lynne and Michael Govan. Dia:Beacon. (2003)  

Schetsen van Fred Sandback in de ruimte van Dia:Beacon 

 

Untitled, Fred Sandback 1996 in Dia:Beacon 
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ruimte rondom zijn sculpturen als een ‘pedestrian space’, een voetgangersgebied, de gewone feitelijke 
ruimte die samenvalt met die van de toeschouwer en van de locatie, waarbij hij de beweging van de 
toeschouwer door een ruimte erkent als iets dat actief betrokken moet worden. 41  Zijn sculpturen 
bezetten dezelfde fysieke locatie als de toeschouwer. Ze bewonen dit voetgangersgebied en onthullen 
zich in de loop van de tijd, vanuit verschillende invalshoeken en volgens verschillende perspectieven. 
Elk van deze werken werd specifiek aangepast aan de architectuur van de betreffende plek die het 
bewoonde, om zo een perfecte verhouding tussen de toeschouwer, de ruimte en het kunstwerk te 
bereiken. Sanback’s werk  is daardoor altijd ‘work in progress’. “Mijn gevoel blijft bestaan dat al mijn 
ruimtelijk werk deel uitmaakt van een voortdurende relatie met dingen... De sculpturen richten zich tot 
de specifieke ruimte en tijd waarin ze zich bevinden, maar misschien is het meer dat de meest volledige 
situatie die ik zoek alleen maar langzaam in de loop van de tijd geconstrueerd wordt, met de individuele 
sculpturen als zijn enige bestanddeel.”42  
In zijn verkenning van fysieke relaties via het onstoffelijke in plaats van via concrete materie - via het 
spel tussen leegte en volume - erkent hij dat het illusoire en het feitelijke onlosmakelijk met elkaar 
verweven zijn. "Feit en illusie zijn equivalenten, het proberen weg te moffelen van het ene ten gunste 
van het andere is uitgaan van een onvolledige situatie." Desalniettemin benadrukt hij dat "mijn werk op 
geen enkele manier illusionistisch is, illusionistische kunst leidt je weg van zijn feitelijke bestaan naar 
iets anders, mijn werk is vol illusies, maar ze verwijzen nergens naar.”43 Misschien een mooie gedachte 
om ook in het theater toe te passen.  
 

Michael Heizer 

Als schilder maakte Michael Heizer midden 
jaren 60 al een aantal werken waarbij hij 
geometrische vormen uit de verf en het canvas 
sneed. Later is hij vooral bekend geworden 
met zijn gigantische ‘land art’ of ook wel ‘earth 
art’-projecten, waarbij hij reusachtige gaten in 
een landschap creëerde, geheel vrijgevochten 
van de beperkingen van het doek. North, East, 
South, West bestond uit vier opgravingen in de 
Sierra Nevada Mountains in Californië waarin 
de vormen van zijn schilderijen te herkennen 
zijn (zie afbeelding). Helaas is dit werk nooit 
afgerond. In het Dia:Beacon is in 2003 een, 
kleinere, binnen-versie van dit ‘sculptuur’ 
geplaatst: vier gigantische vormen in de grond 
waarvan je de bodem niet kunt zien: twee in 
het negatief gestapelde kubussen (North); een kegel (South); een driehoekig gat (West); en een 
omgekeerde kegel (East). (zie afbeelding) Vormen, die doen denken aan het constructivisme van het 
Triadisch Ballet uit 1922, maar dan letterlijk gemaakt met niks. Michael Heizer is wederom een 
kunstenaar die als hoofdmateriaal eigenlijk het luchtledige gebruikt. Juist in de absentie van massa en 
de leegte ontstaat het beleefbare volume. Het principe dat voor Heizer cruciaal is - en voor mij een grote 

inspiratie - staat, vooral in de grafische kunst, bekend als 
‘negative space’: het negatief van het object, van de bezette 
ruimte. Het volume, dat traditioneel een sculptuur definieert, 
wordt in Heizers werken eerder als afwezigheid dan als 
aanwezigheid beschreven.  
“It is interesting to build a sculpture that attempts to create an 
atmosphere of awe. Small works are said to do this but it is 
not my experience. Immense, architecturally sized sculpture 
creates both the object and the atmosphere. Awe is a state of 
mind equivalent to religious experience, I think if people feel 
commitment they feel something has been transcended.”44  
De enorme omvang van North, East, South, West, tezamen 
met de ongrijpbare leegte van de gaten in de vloer, zorgt voor 

                                                      
41 Wikipedia. Fred Sandback. 
42 Cooke, Lynne and Michael Govan. Dia:Beacon. (2003)   
43 Idem.  
44 Idem.  

Luchtfoto van North, East, South, West, Michael Heizer 1967 

 

Michael Heizer met een schaalmodel van North, 
East, South, West in 1972 
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een gevoel van potentieel fysiek gevaar dat de kijkervaring op een dramatische manier beïnvloed. 
Ik heb bij Der Bau vaak nagedacht over negative space, over de ruimte die wordt gecreëerd ‘aan de 
achterkant’ van ruimte, als er iets tegenover wordt geplaatst. 

 
 

Richard Serra 

De enorme roestige, cirkelende sculpturen van Richard Serra zijn wereldberoemd. Al ver voor New York 
zag ik werk van Serra in het Guggenheim in Bilbao en Voorlinden, waar het veel indruk op me maakte. 
In het Dia:Beacon - waar een grote hal is gewijd aan zijn 
Torqued Ellipses - sprak het werk, binnen de context van 
de minimalisten die ik daar ook zag op een hele andere 
manier aan dan voorheen. Nu zag ik het ineens binnen 
de context van ruimtelijkheid en van theater. De 
beweging van de vormen waar ik doorheen liep, 
beïnvloedde mijn gedrag en speelde met mijn 
oriëntatiegevoel, ze maakten van mij een 
ontdekkingsreiziger in een nog te definiëren ruimte. Door 
de buitenkant van de sculpturen te volgen, ben je als 
kijker altijd dicht bij de stalen platen, wat zorgt voor een 
spanning tussen het lichamelijke bewustzijn en je 
gezichtsveld. Soms werd ik een gang ingetrokken, dan 
weer geleid en voelde ik me geborgen en omsloten, dan 
weer stootte het me af en dwong het me afstand te 
nemen. De overhellende stalen wanden spelen steeds 
met de verwachting van wat komen gaat, je gaat een 
gang door en laat de ruimte om je heen los, je kan je 
slechts een voorstelling maken van hoe het er aan de 
andere kant uitziet.  De boven- en onderranden van elke 
plaat vormen perfecte ellipsen, die nooit met elkaar 
uitgelijnd zijn, maar een hoek vormen met elkaar. Dit 
resulteert in een dynamisch volume die de toeschouwer 
kan doorkruisen, maar nooit helemaal kan bevatten.  

 North, East, South, West, Michael Heizer 2002 in Dia:Beacon 

 

Torqued Ellipse Richard Serra 1996 in Dia:Beacon 
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Interessant was het om te lezen dat Serra zijn inspiratie haalde uit 
de moderne dans, een kunstvorm waar door fysieke beweging de 
ruimte wordt verkend en gedefinieerd. Zo noemt de Amerikaanse 
danswetenschapper Ann Cooper Allbright “het bewustzijn van de 
dynamische elasticiteit van ruimte” één van de belangrijkste 
verworvenheden van moderne dans, “liever dan het podium als 
een statisch raamwerk te accepteren (...) maakt moderne dans 
ruimte actief.”45 Serra zocht naar “manieren om de relatie tussen 
materiaal en ruimte te onderzoeken.” Het onderzoek naar dans gaf 
hem de mogelijkheid “to think about sculpture in an open and 
extended field (...) I found very important the idea of the body 
passing through space, and the body’s movement not being 
predicated totally on image or sight or optical awareness, but on 
physical awareness in relation to space, place, time, movement.”46  
 

Architectuur  
Mijn interesse in de architectuur is vrij recent ontstaan. Hoe mijn fascinatie voor ruimte en de blik zich 
verhoudt tot de architectuur, ben ik op dit moment aan het ontdekken. Er ligt nog een onontgonnen 
wereld voor me in de verdieping van dit vakgebied. Tijdens de studie was er een project met de 
Academie voor Bouwkunst waarbij ik me voor het eerst serieus in het ontwerp van een gebouw heb 
verdiept, het Mies van der Rohe paviljoen in Barcelona.  
Maar eerlijk waar, ik weet nog niks, ik kom net pas om de hoek kijken. Ofschoon mijn fascinatie voor 
bouwkunst nog maar kort geleden is gewekt en mijn kennis ervan nog beperkt - ‘Ik kom pas net kijken’ 
- is het belangrijk voor de volledigheid van dit essay enkele inspiratiebronnen te verwerken. Sinds ik 
voor mijn eigen werk anders naar ruimte ben gaan kijken, vallen me namelijk steeds vaker gebouwen 
op die iets doen met mijn positie en ruimtelijk besef. Dit is in New York aangewakkerd tot een belangrijke 
inspiratiebron voor het ontwerp van Der Bau. Ik ben nog niet in staat daar precies de vinger op te leggen, 
ik kan er weinig over zeggen behalve dat het iets te maken heeft met het gebruik van schuine vlakken, 
invalshoeken, diagonalen, verdwijnende en verschijnende perspectieven, de verhouding met de hemel, 
ervaringen die kantelen door van positie te veranderen. De omvang van gebouwen hebben iets 
betoverends, het definitieve ervan staat natuurlijk haaks op het theaterbeeld, het materiaalgebruik is 
haast tegenovergesteld, maar het feit dat de blik van de kijker en de fysieke ervaring zo centraal staan 
in deze kunstvorm, maakt het tot een zeer aanverwante praktijk en dus voor mij een belangrijke 
oorsprong van gedachten. 
Ik behandel kort een aantal gebouwen die voor mij van betekenis waren bij het afstudeerproject. Zo min 
mogelijk in woord, des te meer in beeld. 
 

Piraeus 

Architect: Kollhoff en Rapp. 
Bij het Piraeus gebouw op het KNSM eiland, lijkt het alsof meerdere gebouwen in elkaar verzonken zijn 
vanuit verschillende startpunten. Verdwijnpunten worden doorkruist en doorkijkjes leiden tot nieuwe 
perspectieven. Het is constant onzeker hoe een deel afloopt of juist doorloopt in het volgende, door de 
vele schuine vlakken, vooral in het dak - dat de hemel reflecteert - en in de vloer - die naar het water 
toe afloopt - kun je geen grip krijgen op waar je je toe moet verhouden, en tóch straalt het geheel eenheid 
en rust uit. 
 

                                                      
45 Schots, Marcelle. “Tentoonstelling 'The Third Space': openbreken van ruimte en ruimtelijkheid.” (2018) 
46 Cooke, Lynne and Michael Govan. Dia:Beacon. (2003)  

Schaalmodellen van Torqued Ellipses 

Het Piraeus gebouw op KNSM eiland 
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EYE Filmmuseum  

Architect: Roman Delugan, Elke Delugan-Meissl 
Ik vond het EYE filmmuseum altijd al een intrigerend gebouw, 
vooral van binnen. Weer zijn het de diagonalen die elkaar kruisen 
en de getrapte centrale ruimte op meerdere niveaus die schuin in 
elkaar overlopen, die me zo aantrekken. Het gebouw heeft geen 
enkele rechte hoek, zowel binnenin als van buiten en een 
betoverende balans tussen licht, uitzicht en ruimte.47 Toen ik voor 
het afstudeerproject nader onderzoek naar de vormen in het 
gebouw deed, kwam ik foto’s tegen uit de tijd dat het EYE in 
aanbouw was. Deze vond ik geweldig, stuk voor stuk zou ik ze 
willen uitvoeren als decor. Door de grove materialen, cement en 
staal, de onafgewerkte vloeren, missende daken, stalen stijgerbuizen, ingepakt in stijgernet, niets 
verhullend en zeer vervreemdend, werd het een belangrijke bron van inspiratie. 

 

                                                      
47 Behm, Maaike. EYE Filmmuseum. 

Foto’s genomen vanaf Piraeusplein, in het midden van het gebouw 

 

EYE Filmmuseum 

 

 Interieur van het EYE 
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Wolkenturm 

Architect: Marie-Therese Harnoncourt & Ernst J. Fuchs 
Aangezien dit essay helemaal gaat over de persoonlijke ervaring en het fysiek aanwezig zijn bij het 
kunstwerk, vind ik dat ik alleen kan schrijven over werken die ik zelf heb gezien. Toch maak ik één 
uitzondering voor dit wonderbaarlijke bouwwerk op het landgoed van Kasteel Grafenegg, in de buurt 
van Wenen in Oostenrijk. Het is speciaal gebouwd voor het Grafenegg Festival voor klassieke muziek 
en is dus op de eerste plaats bedoeld voor concerten. In dit gebouw komen een aantal dingen voor mij 
samen. De esthetiek is duidelijk te linken aan die van het EYE en Piraeus. Ik vind het prachtig om te 
zien hoe deze stijl is gebruikt in het bouwen van een theater, daarbij de publieksopstelling, de tribune 
en de omgeving van het publiek volledig betrekkend. Het dak ontvouwt zich als een sculptuur naar de 
hemel en rijst op als de kroon van een grote boom tussen de omliggende boomtoppen. De reflecties in 
het metalen oppervlak creëren het gevoel van een ‘wolkendak’. Gebaseerd op het akoestische principes 
van "wat je ziet is wat je hoort", worden het spanningsveld opgezocht tussen perspectief en akoestische 
ruimte. Grondwerken en dijken creëren kunstmatige heuvels, waarin het podium en auditorium vloeiend 
in het landschap versmelten.48 Kortom: ik moet hier zo snel mogelijk naartoe. 

  

                                                      
48 Architects, tnE. Wolkenturm Grafenegg, Open-air Stage, Competition 1st prize, Grafenegg / AT.  

Wolkenturm Grafenegg Open-air Stage 
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3. De theatrale ruimte, ervaring als vorm 
 
Na het denken over ruimte, de waarneming en de rol van de toeschouwer en vervolgens de toepassing 
daarvan in de beeldende kunst, is het voor mij van belang om, voordat we naar mijn eigen project kijken, 
een brug te slaan naar het medium theater. Hoe vertaald al het voorgaande zich in deze kunstvorm? 
Van grote invloed is de architectuur van de theatergebouwen op de parameters van de waarneming. Ik 
schets een korte geschiedenis van hoe het ruimtegebruik in theaters zich ontwikkeld heeft en hoe 
daarmee de rol van de toeschouwer veranderde. Ook is met de verandering van de rol van de 
toeschouwer, van passieve allesgelover tot actieve participant en zelfs hoofdonderwerp, de vorm en 
inhoud van het theater in de loop der tijd drastisch veranderd. Daarom wijd ik het laatste deel van dit 
hoofdstuk aan het fenomeen ‘ervaringstheater’. 
 

Architectuur van het theater 
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw vonden veel theatermakers dat het tijd werd om de oude technieken 
uit de negentiende eeuw - of soms zelfs ver daarvoor - vaarwel te zeggen. Er vond een revolutie plaats 
in het gebruik van decors, de opstelling van het publiek en de zeggingskracht van het beeld. Ze wilden 
geen geschilderde decors met voorstellingen van landschappen of kastelen meer: de realistische 
schilderingen op tweedimensionale vlakken werden als ouderwets gezien. Theaterontwerpers gingen 
zich steeds meer bezighouden met de architectuur van het beeld en de ruimte, in plaats van met de 
vormgeving van de inhoud.  
Dit resulteerde in eerste instantie tot een discussie over het doorbreken van de lijst. In een traditionele 
schouwburg omsluit de lijst de toneelopening als het ware als een lijst om een schilderij. Bij het 
zogenaamde ‘kijkkast-toneel’ kijkt het publiek vanuit het pluche in de veilige zaal door dit kader naar het 
toneel: een zeer letterlijke scheidslijn tussen de realiteit van het publiek en wat er zich op het toneel 
afspeelt. Deze discussie resulteerde onder meer in de vraag of de ‘vierde wand’ - de figuurlijke scheiding 
tussen acteur en publiek - moest worden doorbroken. Deze ‘vierde wand’ maakte het publiek tot een 
verzameling voyeurs, die opeengepakt in de huiskamer van het naturalisme zat te gluren. Al deze 
ontwikkelingen resulteerden uiteindelijk in wat we nu het vlakkevloertheater noemen, waarbij de 
toeschouwer midden in de actie zit, gelijk aan de spelers op dezelfde vloer van dezelfde neutrale en 
richtingloze ruimte.49   
 

De theaterlijst ontstond na de Renaissance. In die tijd werd 
geprobeerd om de Romeinse en Griekse openluchttheaters uit 
de Klassieke Oudheid naar een overdekte situatie te vertalen. 
Dit zal overigens de reden zijn geweest dat het plafond boven 
het publiek was beschilderd met hemelluchten. Deze 
Italiaanse theaters van eind 16e eeuw waren nog zonder lijst, 
ze bestonden uit een ellips waarvan de lange as de scheiding 
was tussen toneel en publiek, beide dus vrij ondiep en het 
raakvlak maximaal. Hier bevonden spelers, musici en publiek 
zich dus nog in dezelfde ruimte. In de scenografie was in de 
loop van de Renaissance het perspectief centraal komen te 
staan, nadat die in de schilderkunst in het begin van de 
vijftiende eeuw was uitgevonden. Dit gebeurde door middel 
van een licht hellend speelvlak, decorelementen met 
dimensies aangepast aan verdwijnpunten en een geschilderd 
achtergronddoek waar dit ‘realistische’ perspectief op doorliep. 
Met een wiskundig staaltje gezichtsbedrog, ontvouwden zich 
zo verstrekkende landschappen of een hele stad met grote 
gebouwen in ver doorlopende straten. Een illusie die alleen goed werkte voor de toeschouwers met de 
beste plaatsen: centraal geplaatst op een verhoging, het zogenaamde ‘Koninklijke perspectief’. Alle 
andere zaten te hoog, te laag, te schuin enzovoorts. Dit weerspiegelt mooi de maatschappelijke 
hiërarchie in die tijd: de kwaliteit van de illusie was afhankelijk van je positie als kijker. De spelers 
bevonden zich overigens slechts op de voorgrond van het toneel, op het proscenium, want elke stap 
naar achteren zou onmiddellijk de perspectivische illusie opheffen.  
Met dit architecturaal model probeert men de fictionele werkelijkheid duidelijk te scheiden van de sociale 
werkelijkheid van de publieksruimte, met als referentiepunt de antieke oudheid aan de ene kant en het 

                                                      
49 Berg, Paul Tames van den. “Architect in het theater.” (2006) 

Plattegrond van het Palladio-Scamozzi theater 
in Vicenza (1580-1585) 
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perspectief als brandpunt van de theatrale representatie aan de andere kant. Een wijze van 
representatie die absoluut overeenkomt met de schilderkunst uit die tijd, denk aan Da Vinci’s Laatste 
Avondmaal.50 Het blijkt in de loop der tijd dat deze manier vooral in theorie werkt. Er ontstond daarom 
steeds meer de noodzaak om van de theatrale situatie, voor iedereen, een afgesloten werkelijkheid te 
maken en binnen een kader van de theatrale illusie te plaatsen.  
 

Tegelijkertijd vindt er in de Renaissance een belangwekkende ontwikkeling plaats in Engeland, waar 
het Elizabethaanse theater opkomt, de tijd van William Shakespeare. In deze periode worden een 
enorme hoeveelheid theaters in en rondom Londen gebouwd. Het zijn grote, ronde, open gebouwen, 
meer naar het voorbeeld van de antieke Romeinse 
amfitheaters, zoals het wereldberoemde The Globe, aan de 
zuidoever van de Theems. Het speelvlak bevindt zich bij deze 
theaters op een verhoogd podium op de begane grond, omringd 
door staanplaatsen, die bedoeld waren voor ‘het gewone volk’. 
Op de balkons rondom zaten toeschouwers uit welvarende 
standen. Hoe hoger de verdieping, des te rijker het publiek. De 
toeschouwer zit hier dus dicht op de huid van de spelers en 
omringt hen van alle kanten. Er werd in deze theaters niet of 
nauwelijks gebruik gemaakt van decors. 
 

In de Barok veranderd de zaalopstelling van de klassieke 
Italiaanse Rennaissancetheaters geleidelijk: de assen keren om 
en worden in de breedte samengeknepen; de afstand tussen 
publiek en toneel wordt groter en het raakvlak kleiner. Het 
theaterbezoek werd meer en meer een sociale aangelegenheid 
voor de hoge klasse van de bevolking. Mede door de opkomst 
van de opera, waarbij de veelal goddelijke en magische 
taferelen aan geloofwaardigheid wonnen door de illusie dat 
men door de lijst in een totaal andere werkelijkheid keek, ontstond zo de lijst in het theater. 51 De 
scenografie veranderde, het frontaal perspectief werd losgelaten en de gehele theatrale werkelijkheid 
speelde zich nu af achter de lijst, met de spelers in het decor, in plaats van ervoor. De theaters in deze 
periode waren voornamelijk hoftheaters en derhalve bovenal bedoeld om de bezoekers te imponeren 
met goud en allerlei pracht en praal, vooral geplaatst rondom de lijst en zo het zicht dramatisch 

beperkend. Het had allemaal als hoofdfunctie de 
macht en het vermogen van de heersend vorst te 
verbeelden. Dit vertoon van uiterlijke rijkdom werd 
steeds overdadiger en de focus in het theater kantelde 
van wat er op het podium gebeurde naar wat er zich 
onderling in de zaal afspeelde. Men kwam om te zien 
en gezien te worden, de zichtlijnen in de zaal naar de 
balkons aan de overkant waren beter dan die naar het 
toneel. 
Veel van onze klassieke schouwburgen zijn nog altijd 
gebouwd volgens dit sociaal architecturaal principe. In 
mijn visie op de wisselwerking tussen publiek en 
kunstwerk een achterhaald en ouderwets concept. 

 

Ik maak hier een sprong in de tijd en sla daarmee de architecturale ontwikkelingen in het theater in de 
Verlichting goeddeels over. Hierin werd wel degelijk de verhouding tussen acteur en toeschouwer 
grondig heroverwogen. Er vonden vernieuwingen plaats, die trachtten de aandacht naar hetgeen zich 
op het podium afspeelde, naar het kunstwerk, in plaats van in de zaal, te doen kantelen. Dit lukte echter 
maar gedeeltelijk. Tevens berustte de nieuwe ruimtelijke structureringen nog altijd op de strategie van 
de scheiding, waarbij illusie en werkelijkheid elkaar wel raakten en zelfs spiegelden, maar nooit in elkaar 
dreigden over te lopen.52 De theaterlijst bleef dus gehandhaafd.  
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Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw vonden de grote hervormingen plaats die uiteindelijk 
leidden tot de eerste aanzetten van wat wij nu als modern theater beschouwen. Onder leiding van 
Picasso en Braque verdween rond 1910 de lijst waarin het traditionele schilderij tot die tijd werd gevat. 
Ze introduceerden de ovaalvorm, in plaats van het traditionele rechthoek, als alternatief voor de sinds 
de Renaissance geldende norm van het schilderij als ‘venster met zicht op een andere wereld’. Ze 
introduceerden een nieuwe manier van waarnemen die meer uitging van persoonlijke fysieke ervaring, 
zoals ik die in het eerste hoofdstuk heb uitgelegd. De lijst die de toneelrand omsloot werd hierop volgend 
ook al snel onwenselijk gevonden.53 In het theater probeerden in deze periode Antonin Artaud en Bertolt 
Brecht elk op een eigen wijze de scheiding tussen publiek en spelers te doorbreken. 
 

Eind jaren zestig werden door heel Europa, en ook in Nederland, de eerste vlakkevloertheaters 
gerealiseerd, wat een ware kentering in de architectuur van het theater betekende. Deze nieuwe 
ruimtelijke indeling zorgde ervoor dat van verschillende plekken uit het publiek een voorstelling heel 
anders kon worden bekeken. Er was niet meer slechts één kijkrichting, één beeld, maar iedereen had 
zijn eigen zichtlijn en invalshoek. Met de verschillende opties die een modulaire tribune of gewoon losse 
stoelen op de vloer met zich meebracht in de vlakkevloertheaters, ontstond de mogelijkheid om voor 
elke voorstelling een nieuwe publieksopstelling te bedenken. Hiermee werd uitvoerig geëxperimenteerd: 
verdeeld over twee kanten, rondom, opgesplitst tot individuen of juist samengepakt tot één geheel, 
dichtbij of verder weg. Dit alles in nauwe samenhang met de vorm van het speelvlak. Het decor kwam 
- als het al aanwezig was - hier ondergeschikt aan te staan. De relatie tussen toeschouwer en speler 
kwam zo in een nieuw licht te staan.  
Ontwerper Paul Tames van den Berg vertelt over deze periode: “Deze nieuwe, meer architectonische 
benadering veroorzaakte de nodige beroering in het decoratelier [van Toneelgroep Centrum]. De chef 
was zelf schilder, de meeste decorontwerpers waren schilder, de traditie van het decor was ooit 
begonnen met het schilderen van doeken en coulissen, kortom: schilderen was belangrijk. Bij mij werd 
er weinig geschilderd. Meer getimmerd en gesmeed en vooral veel verplaatst op de vlakke vloer in 
Bellevue. Ik zag mezelf meer als ‘architect in het theater’ dan als decorontwerper. (...) Een collega-
ontwerper verklaarde: ‘Als ik een stuk lees, dan zie ik kleur, alles begint met kleur’. ‘Lijnen,’ dacht ik, ‘bij 
mij begint het met lijnen in de ruimte, ik zie eigenlijk meteen waar wat moet gebeuren. Kleur komt later.’ 
Op een allerlaatste en onwennige plaats.”54 Ik kan me uitermate vinden in dit statement. 
 

De verovering van de theatrale ruimte  
De theaterhervormers van het eind van de negentiende eeuw, zoals Stanislavski, rekenden niet af met 
de illusie. Theaters waren nog vol van historische authenticiteit, uitgekiend realisme en adembenemend 
spektakel. Met allerlei inventieve middelen hoopte men een zo groot mogelijk effect op de toeschouwer 
te bereiken. Een goed voorbeeld was de inzet van machinerie om de illusie van beweging, zoals 
langstrekkende landschappen, te bewerkstelligen. Mechanismen die eind negentiende eeuw ook 
gebruikt werden voor kermisattracties en tentoonstellingen, waar de betoverde bezoeker een reis kon 
maken door een andere wereld zonder van zijn plek te hoeven komen.55 Het theater werd echter al snel 
ingehaald door de intrede van de fotografie en later de film. Een imaginaire reis door ruimte en tijd waren 
nu makkelijk toegankelijk in de bioscoop. Het theater vernieuwde zich verrassend snel in de periode die 
volgde, aan de hand van andere stromingen die zich ontwikkelde in de beeldende kunst. 
 

In navolging van de kubisten en futuristen gingen ook theatermakers op zoek naar andere manieren om 
de wereld uit te beelden. Giacomo Balla en Fortunato Depero streefden er bijvoorbeeld naar om de 
schilderkundige principes van ‘het gelijktijdig uitdrukken van een serie gevoelsbewegingen in een plat 
vlak’, ook in het theater te realiseren. Zij beoogden een levendig figuratief theater, waarin tekst, 
beweging, decor, licht en geluid een synthetisch geheel vormen. Wat volgde waren decors van abstract-
geometrische vormen, installaties van mechanisch bewegende constructies uit draad, doek en hout, 
kubistische kostuums en zelfs een ballet met drukpersmachines. 
Ondertussen ontwikkelde het constructivisme zich in Rusland, waarbij men experimenteerde met allerlei 
middelen in een poging een einde te maken aan de naturalistische opvatting van het toneel als 
realistisch aangeklede kijkkast met een imaginaire vierde wand. Dit leidde tot heuse 
totaaltheaterstukken waarin spel, zang, beweging en decor samenkwamen in een ritmisch-dynamische 
structuur op of in een als mechaniek functionerende constructie, zoals in het legendarische Overwinning 
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op de zon van Malevitsj. Spelers bewogen als machines en verwerden in hun kubo-futuristische 
kostuums tot abstracte, haast architecturale maaksels.56 Steeds vaker werden de acteurs ingezet als 
acrobaten, mimers of dansers, waarbij tekst en narratief meer en meer ondergeschikt raakten aan vorm, 
mise-en-scène en beweging. Nadrukkelijk werd door de futuristen en constructivisten de samenwerking 
opgezocht. Schilders, ontwerpers, scenografen en muzikanten vormden de artistieke kern. Het was 
geen theater of toneel meer, maar werd ‘opera’ of ‘ballet’ genoemd, zoekend naar een nieuw soort 
theater waarin geen onderscheid meer bestaat tussen de verschillende kunstvormen. Een sprekend 
voorbeeld is het Triadisch Ballet van Oskar Schlemmer, die ruimtegebruik als gemeenschappelijke basis 
voor alle activiteiten zag, zoals hij onderwees aan de Bauhaus school. Hij liet zijn dansers over een 
geometrisch plat vlak van lijnen dansen, lijnen die ook door liepen in de lege toneelruimte boven de 
vloer; een mathematische dans. Zo creëerde hij een nieuwe grammatica waarin de relatie van het 
menselijk lichaam tot de theaterruimte tot uitdrukking kwam.  
 

Malevitsj en zijn tijdgenoten braken radicaal met de traditie van de kunst van representatie. Ze wilden 
elke associatie met de voor het oog zichtbare werkelijkheid - object, portret, landschap - uit de weg 
gaan. Ze poogden met nieuwe expressiemiddelen de theatrale ruimte werkelijk open te breken en de 
verhouding van speler tot de ruimte opnieuw te definiëren. De essentie van de kunst moest de 
uitdrukking zijn van de ‘objectloze sensatie’ - van dynamiek, van contrast, van ruimte - van de 
werkelijkheid.  
Met het ontstaan van de communistische dictatuur in Rusland en het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was het in Europa snel gedaan met de ruimte voor experiment. De lessen van Bauhaus 
en de futuristen werden doorgegeven en doorontwikkeld in de Verenigde Staten. Daar ontstond een 
nieuwe vorm van uitvoering van dit gedachtegoed: de happenings. Dit was een organische 
samensmelting van theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst. Deze ‘performances’ draaiden 
vooral om toeval en improvisatie. Met de happenings verdwenen niet alleen de grenzen tussen de 
kunstvormen, ze betekenden ook het einde van de fysieke begrenzing van het theater als 
uitvoeringsruimte. De performances van kunstenaars als Marina Abramovich, Joseph Beuys of Peter 
Greenaway, konden overal plaatsvinden: in bioscopen, galeries of musea. In de afgelopen decennia is 

aan het traditionele onderscheid tussen kunstvormen en de bijbehorende uitvoeringspraktijken 

langzaamaan een einde gekomen. De ruimte buiten het theater wordt net zo goed als theatraal 
beschouwd als de ruimte binnen het theater, terwijl binnen het conventionele theater de acteurs, 
dansers en mimers gezelschap hebben gekregen van filmmakers, schrijvers, popmusici en 
multimediakunstenaars. 
 

De ontwikkeling van ervaringstheater - de rol van de toeschouwer 
De volgende stap in de ontwikkeling van theater als model en proeftuin voor de werkelijkheid, is de 
recente opkomst van ervaringstheater. Bij ervaringstheater is er vaak geen sprake van fictie, een 
verhaal, personages of dramatische ontwikkeling. Het is per definitie geen well made play. Het 
ervaringstheater creëert situaties waarin de bezoeker onalledaagse, vaak sterk zintuiglijke ervaringen 
kan opdoen. Daarmee vormt het een onderdeel van de bredere ontwikkeling in het moderne theater 
waarin de toeschouwer steeds meer centraal komt te staan. De voorstellingen nodigen uit tot 
sensitiviteit, aandacht voor detail en vaak ook tot een vorm van participatie. Een ‘open staan naar de 
wereld’ zoals ik het bij de bespreking van Merleau-Ponty eerder beschreef. Ervaringstheater ensceneert 
een uitvergrote variant van de werkelijkheid, op gevoelsniveau, waarbij de bezoeker wordt gevraagd 
zijn interpretatie, oordeel en alledaagse omgang met de werkelijkheid tijdelijk los te laten. De 
toeschouwer wordt uitgenodigd tot reflectie, enerzijds op zijn eigen positie en anderzijds op de vaak 
impliciete context en consequenties van activiteiten als toeschouwen, duiden en beoordelen. 57 “De 
activiteit van de toeschouwer zelf wordt gethematiseerd (kijken, luisteren, ervaren, zich bewust worden 
van de manier waarop waarneming tot stand komt) en daarnaast - en vaak daarmee samenhangend - 
de subjectiviteit van de toeschouwer (zijn of haar persoonlijke en culturele achtergrond, sekse, zijn of 
haar positie als individu in een groep of maatschappij). We zouden kunnen zeggen dat in dit soort theater 
de toeschouwer wordt aangesproken op zijn of haar rol van toeschouwer.”58  
Maar de reflectie komt achteraf en is niet de enige uitwerking van het ervaringstheater, betoogd Bas 
van Peijpe in Experimenteren en transformeren - over de zin en betekenis van ervaringstheater. 
Ervaringstheater ontmoedigt in eerste instantie het denken en stimuleert het ervaren, je wordt 
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deelgenoot van een proces waarin je op intuïtie keuzes maakt over waar je focus op ligt. Op deze manier 
raak je de noodzakelijke afstand om te kunnen reflecteren in het moment kwijt. Pas na afloop is er ruimte 
om te duiden en bezin je je op je eigen positie en hoe hetgeen dat je hebt ervaren zich verhoudt tot de 
wereld, jóúw wereld. 
Maar wat gebeurt er dan wel in dit proces op het moment van het ervaren? Het is moeilijk te beschrijven, 
want strikt persoonlijk en het heeft bovendien iets magisch en mysterieus. Er vindt een soort intern 
experiment plaats. Niet een wetenschappelijk experiment, maar meer als dat van een kind dat eindeloos 
de mogelijkheden en begrenzingen van zijn lichaam en de wereld onderzoekt. Deze openheid staat 
tegenover de denkpraktijk van duiden - het oplossen van raadsels - die juist principieel gericht is op 
afronding. Dit maakt het tot een creatieve, scheppende daad. Denk aan wat ik eerder bij Rancière over 
de rol van de toeschouwer heb gezegd: de bezoeker stelt zich open en gaat verbindingen aan met 
zichzelf, met anderen, met het kunstwerk, met de wereld. Nieuwe configuraties worden in het brein 
gemaakt, of, zoals Van Peijpe deze ervaring formuleert: “de voorstelling vormt een vrijplaats om 
ongekende registers te bespelen op het instrument dat de bezoeker zelf is: fysieke, mentale, emotionele 
en andere registers.”59 
Theatermaker Boukje Schweigman maakt samen met scenograaf Theun Mosk bij uitstek voorstellingen 
waarin het denken wordt ontmoedigd en ‘transformatie en zelf-experiment’ de boventoon voeren. In een 
interview met Erica Smits60 zegt Schweigman: “Waar het voor ons sterk over gaat is de vraag: ‘Hoe stel 
je de mensen weer open?’ Het leven is zo vol invloeden en indrukken. In het dagelijks leven is het veel-
veel-veel met als resultaat dat je meer-meer-meer wilt. Je wordt onverzadigbaar. (...) Juist in het theater 
kun je een situatie creëren die je bij de eenvoud van het bestaan brengt. Ik denk dat het leven daar 
groter en rijker van wordt.” Bij hun voorstellingen moeten de toeschouwers zich dus openstellen en 
overgeven aan de zintuiglijke ervaring. Om daar vorm aan te geven gebruikt Theun Mosk de 
‘driedimensionale rondom-benadering’. Mosk: “Mensen kijken niet naar iets, ze zitten in het beeld, in de 
ruimte die ze zien. Of ze zitten in het geluid, waarbij het geluid vaak op de grens zit van: hoor ik nou wat 
of niet? Het is niet te plaatsen waar het vandaan komt. Dat opent je zintuigen. (...) Op het moment dat 
je iets uitlicht, ontstaat de ruimte. Dan wordt ze zichtbaar of voelbaar. Als je dan iets met klank gaat 
doen, of langzaam iets laat opkomen, roep je intimiteit op.” Schweigman: “In een donker aangelichte 
ruimte moet je als toeschouwer veel actiever zijn om te kunnen zien. Je kunt niet achterover blijven 
zitten. En dat past bij ons streven mensen minder consumptief in de zaal te laten zitten, ze hun eigen 
verbeelding te laten openen. (...) We zijn vaak zo bezig met wat we verwachten te zien of te horen, dat 
we niet meer horen of zien wat zich daadwerkelijk afspeelt. Om mensen met hun neus op de feiten te 
drukken, in plaats van ze aan hun verwachtingen over te laten, brengen we ze in een kwetsbare situatie. 
Pas als je je verwachtingen loslaat, niet weet wat er gaat komen, kun je je zintuigen openen.” Zo wordt 
vorm inhoud, teweeggebracht in de perceptie van de toeschouwer, die het op zijn of haar beurt refereert 
aan een eigen belevingswereld en persoonlijke ervaring. 
 
Over de ervaring zelf zegt Van Peijpe: “‘Ervaring’ wordt vaak geassocieerd met iets vluchtigs en 
oppervlakkigs, maar in zekere zin zijn wij de optelsom van al onze ervaringen, ingrijpende én vluchtige. 
Waar we een traditionele voorstelling vaak beleven als een time out van de werkelijkheid, (...) schept 
een ervaringsvoorstelling juist een zone waarin de werkelijkheid geïntensiveerd wordt.”61 Het heeft 
daadwerkelijk en wezenlijk effect op de toeschouwer, het blijft met hem en verandert hem, als hij zich 
daar tenminste voor openstelt. “In die zin organiseert een ervaringsvoorstelling niet alleen de reflectie 
op subjectiviteit, maar ook productie van subjectiviteit.”62 De bezoeker leert iets over zichzelf, leert 
vaardigheden aan om zich open te stellen voor transformatie, hoe hij kan experimenteren met hoe hij in 
de wereld staat. Klassiek theater en ook de traditionele kunsten willen de toeschouwer een spiegel van 
de wereld voorhouden, waarbij de toeschouwer tegenover het werk staat, tegenover een schijnbaar 
gesloten, fictieve wereld, waar de kijker buiten staat. Bij deze relatief nieuwe vorm van theater staat de 
toeschouwer en zijn belevingswereld middenin het kunstwerk en wordt zo tot thema an sich verheven. 
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4. Der Bau 
 
Voordat ik verder ga over mijn afstudeerproject Der Bau, is het goed om te vermelden dat dit essay en 
het onderzoek dat daarbij hoorde, een verdieping is van wat ik in deze performance installatie in de 
praktijk heb onderzocht. Tijdens het werken aan Der Bau heb ik veel van mijn inspiratiebronnen op 
intuïtie ingezet en heb ik ze vooral vanuit de analyse van mijn eigen waarneming onderzocht. De hele 
theoretische en geschiedkundige uitwerking en verdieping is pas tijdens het schrijven van dit essay 
gekomen. In die zin is dit schrijven dus een voortzetting van mijn afstudeerproject op papier. 

 
In het eerste hoofdstuk haalde ik al het interview met Anish 
Kapoor aan, zijn visie over het narratief van een kunstwerk 
ten opzichte van de ervaring van de toeschouwer is ook 
zeker van toepassing op theater: 
“I’m not thát interested in narrative itself, frankly. But I am 
interested in resident narratives. Meaning isn’t in the object, 
meaning comes to be in the object. That’s a completely 
different way to put the problem. And meaning of course, 
once again, is generated between the object and the viewer.”  
Dit beschrijft haast perfect mijn gedachten, zoals ik die 
hebben willen duiden tot zover. In het interview gaat Kapoor 
dieper in op het gebruik van ruimte:  
“So this philosophical question of the viewer, who the viewer 
is, what the address is; it’s a formal problem of course. As we 
have been looking around in spaces today the thing I’m 
always most concerned about is 'how do you enter the 
space?’. Meaning, what is the address to the space? Cause 
that formalizing of the body almost begins in itself to make 
meaning. You hardly need to do anything else once you have 
set that up. So in that sense it’s an architectural problem. I’m 
deeply interested in the architectural, in the way space 
manipulates, motivates your body. Architecture in that sense 
is a reflection of the self.”63  
Dit uitspraak vat zo mooi samen wat ik heb willen vertellen in 
het hoofdstuk over mijn inspiratiebronnen uit de beeldende kunst en architectuur en maakt de verbinding 
met ervaringstheater. Daarmee zegt het ook zoveel over het uitgangspunt van mijn afstudeerproject Der 
Bau, waar ik dit hoofdstuk aan wil wijden. 
 
De ervaring van ruimte was in Der Bau het uitgangspunt, ik wilde hiervoor een doorlopende performance 
installatie maken op locatie. Dat werd een oude fabriekshal van negenhonderd vierkante meter in 
Amsterdam Oost, de zogeheten Floshal. Een locatie met onontkoombare karakteristieken. Hierin deed 
ik als scenograaf een ruimtelijke ingreep. De leidraad hiervoor was de blik van de toeschouwer door de 
ruimte.  
Het is nooit mijn einddoel om een hermetische kunstinstallatie te maken; ik vind de toevoeging van 
theatraliteit van levensbelang. De notie van tijd en fysieke handeling vraagt de toeschouwer nadrukkelijk 
ten dans in het hier en nu. Om dit te realiseren vroeg ik regisseur Adrian Linz.  
Met hem sprak ik over tijd, herinnering en het alsmaar in transitie zijn van de mens. Hoe kan een mens 
wortelen in een alsmaar voortgaande wereld? De ervaring van tijd en de ruimte werd zo ons beider 
speelvlak. Hij koppelde dat aan handeling, ik aan beeld en Lautaro Hochman componeerde hier een 
muziekstuk voor. Samen kwamen we tot een dramaturgie van de ruimte, en stelden kaders aan ons 
experiment. 
Het is moeilijk om een installatie die je vooral moet ervaren te beschrijven in woorden. Toch zal ik dat 
proberen, hopelijk geeft dit in combinatie met het beeldmateriaal een idee van het geheel.  
Na het vaststellen van de gezamenlijke fascinaties, kwam het scenografisch vertrekpunt. Ik doorkliefde 
de hal met gigantische schuine wanden, waardoor vier zones ontstonden. Dit was mijn ruimtelijke 
ingreep. Hiertoe moesten de regisseur, de componist en later de spelers en muzikanten zich zowel 
inhoudelijk als fysiek verhouden. Uiteindelijk moest het publiek daarbinnen zijn eigen weg vinden.  
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Elke zone had zijn eigen karakter. De eerste was een wachtruimte, een voorportaal. Vervolgens was er 
een steeds breder wordende ruimte, gevuld met een wirwar van fragmentarische wanden, gebouwd 
vanuit steeds andere perspectieven. Om de hoek van de grote schuine wand, opende zich een weidse 
ruimte met een waterbassin in het midden. Daaromheen hingen spelers met gips en stof zelfgebouwde 
sculpturen. De vierde en laatste ruimte was gewoon de keuken van de hal, met een druppelinstallatie 
die overal in de hal al te horen was. 

 
 
Dit project ging uit van een aantal essentiële pijlers onder mijn onderzoek: over - theatrale - ruimte, over 
waarneming en ervaring in het moment, over perspectief en de suggestie van ruimte en naar de rol van 
de toeschouwer als centraal thema. Ik benoem hieronder elk van deze facetten in het project nader en 
probeer zo de koppeling met dit essay bloot te leggen, zo dat niet al voor zich spreekt. 
  

De toeschouwer 
Ten eerste wilde ik uitgaan van de waarneming, van het fysiek aanwezig zijn, van de toeschouwer. Het 
ontwerp, de installatie, krijgt pas betekenis op het moment dat een toeschouwer zich er toe moet 
verhouden. Eigenlijk is dit altijd zo bij theater, vind ik en met mij velen die ik hierboven besprak, zoals 
Gadamer, maar nog vaak speelt de toeschouwer een veel passievere rol en is zich nauwelijks bewust 
van zijn eigen aanwezigheid. In deze installatie stond die aanwezigheid nou juist centraal. Dit zou dus 
een ervaringsvoorstelling moeten worden, parallel aan mijn onderzoek in het derde hoofdstuk. De 
installatie moest overal om je heen zijn, overal waar je kon kijken. Hij moest je omsluiten, alsof je in een 
wereld stapt, maar die wereld moest vooral tot leven komen via je eigen denken. 
Ruimtelijk gezien volgt hieruit het tweede punt: de blik van de toeschouwer. Ik vind het belangrijk om te 
spelen met perspectief. Perspectiefveranderingen zijn vaker een thema geweest in mijn werk. Niet 
alleen in hetgeen te zien is - vaak maak ik gebruik van grafische elementen: lijnenspel - maar ook door 
de positie van de toeschouwer. Het gaat hier natuurlijk om de in het eerste hoofdstuk beschreven 
subjectieve waarneming. Niet altijd is het perspectief, het lijnenspel, dus gekoppeld aan een 
verdwijnpunt, een schema. Met name in dit project heb ik gewerkt vanuit verschillende gezichtspunten, 
zoals je bij Picasso kunt zien. Het gaat hier veel meer over de associatie vanuit intuïtie en in dit geval 
specifiek: herinnering. Fragmentarisch als in een 
droom waren de ruimtes en vlakken verdeeld in 
de tweede zone. Ik heb me steeds afgevraagd 
vanuit welke verschillende hoeken het kijken zo 
interessant is dat het een actieve rol gaat spelen 
in de ervaring. Het grafische spel van kijklijnen 
door de ruimte speelt zich in het hoofd van de 
toeschouwer af, maar kan door fysieke, zichtbare 
lijnen in de ruimte worden verheven tot een 
schouwspel. Jozef Wouters zei ooit in gesprek 
met een regisseur: “I think about how the gaze 
penetrates the space.” Een zin die zich niet laat 
vertalen, omdat hij dan aan doeltreffendheid zou 
inboeten. Hoe verhoudt de toeschouwer zich tot 
de lijnen in de ruimte? Hoe kijkt hij of zij? Hoe 
doorklieft de blik de ruimte en wat stuurt hem daar 

Plattegrond van de indeling van de Floshal voor Der Bau 

 

Eerste ontwerp in maquette met een schuine wand  
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in? De schuine wand door de hele ruimte speelt hierin natuurlijk een grote rol. Ik liep al een tijd met dat 
losse gegeven rond als idee. Hoe is het om een ruimte te doorsnijden met een overhellende diagonaal? 
Wat doet dat met je blik door de ruimte? Toen ik Donald Judd’s Untitled (slant piece) in New York zag, 
wist ik zeker dat ik dit moest uitproberen.  
Ten derde wilde ik werken met de suggestie van ruimte, die zich later in gesprek met Adrian via teksten 
van Franse schrijver Georges Perec en Franz Kafka heeft vertaald naar de herinnering aan ruimte; of 
nog letterlijker in ruimtes, kamers. In mijn werk is suggestie altijd een belangrijk uitgangspunt. Ik vind 
dat het mijn taak is om de toeschouwer een aanzet te geven, een gevoel, een concept van een idee. 
Iets aanzwengelen dat zelf afgemaakt dient te worden. Dit kan, of moet misschien wel, heel praktisch 
van aard zijn: het gaat niet om betovering door uiterlijke schoonheid, gelijkenis of esthetiek; het gaat om 
het aanzetten tot denken, tot associëren, tot herinneren, tot waarnemen. Niet de rede, de woorden, de 
geest maakt het verhaal, maar het gevoel en het hart ontmoeten de betekenis. Een notie die ik nu 
onderbouwd zie door het denkwerk van alle in dit essay aangehaalde filosofen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De ruimte 
Ook met betrekking tot de ruimte zelf, als locatie, waren een aantal uitgangspunten voortgekomen uit 
eerder onderzoek. 
Op de eerste plaats het mijden van de typische theatrale ruimte; ik wilde een dans aangaan met de 
ruimte als locatie. Hierbij is het dus het spannendst om niet met een ruimte te maken te hebben die als 
hoofdfunctie heeft er zo min mogelijk te zijn, met als tweede functie het theatermaken zo goed mogelijk 
praktisch te ondersteunen. Dit komt mij voor als een zo karakterloos mogelijke ruimte die vanuit zichzelf 
niks biedt, geen intrinsieke spanning bezit. Een neutrale, richtingloze ruimte, zoals ik het eerder noemde. 
Ik zocht naar een plek mét obstakels, mét oneffenheden, dingen waar ik geen invloed op kon hebben, 
uiterlijkheden die een gesprek zouden moeten aangaan met mijn ontwerp. Waar theaterlicht 
ondergeschikt is aan de lichtsituatie ter plaatse en gordijnen alleen maar opvallen en daardoor in de 
weg zitten in plaats van iets verbergen. Een plek, die het de installatie zelf onmogelijk maakt om ergens 
anders te bestaan.  
In de Floshal vond ik die uitdaging. Daglicht was onverbiddelijk en onvermijdelijk. We besloten daarom 
juíst ook gedeeltelijk overdag te spelen; de overgang van licht naar schemering werd een groot thema 
in het geheel.  
De keuken - onvoorzien knalroze geschilderd door een andere scenografiestudent - werd de spil in het 
geheel, hier vond de conclusie plaats; na het constante verlangen naar het definiëren van de ruimtes 
om je heen, was hier een altaar met een tekst van Perec en werd de ruimte hardop bij zijn naam 
genoemd: “kitchen”. De kleur roze werd een leidraad; de uitgedeelde vragen en het figuur “map of the 
ocean” van Perec waren in roze inkt gedrukt, de uit Kafka voorlezende regisseur in de tweede zone had 
een roze badjas aan. 
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Op de tweede plaats wilde ik een specifiek ruimtelijke ingreep doen; een bijna architecturale vorm 
aanbrengen die op alle fronten niet overeenkomt met de ruimte waar hij zich in bevindt en daardoor juist 
iets aangaat met zijn omgeving. Dit is al een gevolg van de eerder beschreven blik door de ruimte, maar 
ook van het spelen met de gegevens die de locatie te bieden heeft. Met de witte wand zocht ik naar een 
vorm die in die ruimte nog niet te vinden was. De pilaren in de ruimte - weer een aspect van de locatie 
waar ik mee te maken had - groeide als enige dwars door de witte schuine wand heen; ze zorgden er 
zo voor dat de wand helemaal los van de ruimte kwam te staan. De wand verhield zich niet tot de lijnen 
in de ruimte. Dit werd benadrukt door de pilaren die ogenschijnlijk door de wand werden doorsneden. 
  

Het moment 
Een ander onderdeel van Der Bau, voor zowel Adrian als mij van grote invloed, was het element van 
tijd. Hierbij gaat het over een tijdspanne, die bij theater altijd een hoofdrol vertolkt, maar ook over het 
moment, het ogenblik van aanschouwen en de perceptie zowel van tijd als in tijd. Bij Gadamer hebben 
we het kort gehad over het verwijlen, het verliezen van de wereldse tijd in de samensmelting van de 
waarneming met het kunstwerk. We hebben in Der Bau constant het spanningsveld opgezocht met 
beide. Aan de ene kant werd je geleid, er was een route die de spelers aflegden, er waren passages 
waar je doorheen moest. Er was ook een vagelijke duiding van ritme door middel van een gong die 
klonk. Maar nergens was er houvast. De performance ging drie uur lang door. Sommige bezoekers 
bleven twintig minuten, anderen wel twee uur. Maar altijd was er het gevoel niets te willen missen in de 
eerste twee zones en de ontspanning en overgave in de derde, open ruimte. Daar kon je voor het eerst 
gaan zitten en je laten betoveren door individuele werkzaamheden van de spelers. De rust van het 
water, de reinheid van het gips, het witte licht. Vaak hoorde ik de reactie: ‘ik wilde daar nog veel langer 
blijven’ - verwijlen dus.  

 

 
“Het ervaringstheater brengt een aspect van theater aan het licht dat er altijd al was maar dat 
tegenwoordig een steeds belangrijker plaats inneemt: theater is een collectief spel, een variant van de 
werkelijkheid waar andere regels gelden. In dit spel, dit experiment, vormen representatie en fictie 
slechts één van de ingrediënten en is reflectie - tijdens of na de voorstelling - slechts een van de 
beoogde effecten. De typerende kenmerken van ervaringstheater - het opschorten van de alledaagse 
omgang met de werkelijkheid en van het denken, ten gunste van de ervaring, de procesmatigheid, de 
onmiddellijkheid in de onbepaaldheid - hebben een belang in zichzelf.” schrijft Bas van Peijpe. “Een 
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nieuwe dramaturgie dient zich aan, niet langer verankerd in de getoonde fictie of in de compositie van 
theatrale middelen, maar gebaseerd op de elementen en het verloop van het experiment, op de serie 
ervaringen die de bezoeker krijgt toegediend. De belangrijkste vraag voor makers zowel als critici is dan 
niet langer: ‘wat zegt dit kunstwerk over de werkelijkheid?’, maar: ‘welk experiment wordt hier precies 
georganiseerd?’; niet langer: ‘wat is dit’, maar: ‘wat doet het en hoe werkt dat?’; ‘welke rol speelt 
representatie en wat zijn de overige ingrediënten?’”64  
Deze visies sterken mij in de gedachte dat ik met Der Bau een ontwikkeling in mijn scenografisch denken 
heb omarmd waarvan het einde nog bij lange na niet in zicht is. 
 

 

Ruimten Rondom 
Schrijver en filosoof Georges Perec speelt een hoofdrol in mijn denken over ruimte. Mijn overdenkingen 
kregen voor het eerst richting toen ik zijn boek Ruimten Rondom las. In dit essay heb ik hem eigenlijk 
niet als bron, maar des te meer als inspiratie gebruikt. Zo was het ook bij Der Bau, totdat we op een 
gegeven moment besloten om zijn teksten letterlijk aan de perfomance toe te voegen. Een figuur uit zijn 
boek - Map of the ocean (zie afbeelding op de volgende pagina) deelden we als schatkaart bij de entree 
aan de bezoeker uit. In de wachtkamer, de eerste zone, lazen de performers voor uit het boek, over het 
krampachtig willen beschrijven van de ruimtes in een appartement, over de zin en betekenis van muren. 
Iets dat de toeschouwer daarna in de tweede zone lijfelijk ondervond. In de roze keuken lag op een 
katheder - of was het een altaar? - de slottekst van Ruimten Rondom. 
 
Zijn tekst is eigenlijk de poëtische verwoording van alles wat ik in dit essay met theoretische analyses 
heb willen beschrijven. Mijn moeder zegt dikwijls als we in gesprek raken over filosofie of kunsthistorie: 
uiteindelijk zijn de kunsten aan de kunstenaars, de theoretici zijn er alleen voor de analyse. Ik wil dit 
essay daarom eindigen met Perec als poëtische sluitpost. De volgende tekst is uit het laatste hoofdstuk 
van Ruimten Rondom, waarvan een groot deel gebruikt is in Der Bau. 
 

 

 
“We gebruiken onze ogen om te zien. Ons blikveld onthult ons een ruimte die begrensd is: iets vagelijk 
ronds, dat links en rechts al snel ophoudt en dat niet erg hoog stijgt of diep daalt. Als we scheelzien 
ontwaren we nog net het topje van onze neus; als we omhoog kijken zien we dat er een boven is; als 
we ons hoofd eerst naar links, dan naar rechts draaien, lukt het ons niet eens om alles te zien wat er 
om ons heen is; we moeten ons lichaam omdraaien om helemaal te kunnen zien wat er achter ons was. 
 
Onze blik doorkruist de ruimte en geeft ons een illusie van reliëf en afstand. Zo bouwen we de ruimte 
op: met een boven en een beneden, een links en een rechts, een voor en een achter, een dichtbij en 
een veraf. 
 
Wanneer niets onze blik tegenhoudt, draagt onze blik zeer ver. Maar als hij op niets stuit, ziet hij niets: 
hij ziet alleen waar hij op stuit. de ruimte, dat is wat de blik tegenhoudt, wat het oog treft: het obstakel: 
bakstenen, een hoek, een verdwijnpunt: de ruimte, dat is wanneer je de bocht om moet zodat het weer 
verder kan. Er is niets ectoplastisch aan de ruimte; de ruimte, die heeft randen, die gaat niet zomaar 
alle kanten op, die doet wat er gedaan moet worden om de treinrails elkaar lang vóór het oneindige te 
laten ontmoeten.”65 
 
“Ik zou willen dat er plekken bestonden die blijvend waren, onbeweeglijk, onaantastbaar, onaangeraakt 
en haast niet aan te raken, onveranderlijk en geworteld; plekken die konden dienen als referentie, als 
vertrekpunt, als bron. 
(...) 
Zulke plekken bestaan niet, en omdat ze niet bestaan wordt de ruimte een vraag, is de ruimte niet langer 
vanzelfsprekend, niet langer belichaamd, niet langer eigen. De ruimte is een twijfel: iets wat ik aan een 
stuk door moet afbakenen en aanwijzen; iets wat nooit van mij is, wat voor mij nooit een gegevenheid 
is, wat ik moet veroveren. 
(...) 

                                                      
64 Peijpe, Bas van. “Experimenteren en transformeren - Over de zin en betekenis van ervaringstheater.” (2009) 
65 Perec, Georges. Ruimten Rondom. (1974) p. 131 
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De ruimte smelt als zand dat door je vingers stroomt. Tijd voert de ruimte mee en ik houd niets dan 
vormeloze flarden over:  
Schrijven: Pijnlijk nauwgezet iets vasthouden, iets laten voortbestaan: een paar scherp omlijnde 
brokstukken aan de groeiende leegte ontrukken, ergens een vore, een spoor, een afdruk of een paar 
tekens achterlaten.”66 
  

                                                      
66 Perec, Georges. Ruimten Rondom. (1974) p.147-148 
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Conclusie 
 
Als ik terugdenk aan de filosofen, de schilders, de theatermakers, de architecten, de beeldend 

kunstenaars, de schrijvers die de revue zijn gepasseerd in dit essay, is er misschien wel één conclusie 

te trekken, één stemming die onbenoemd door alle werken en woorden heen schijnt en voor mij 

misschien wel het belangrijkste uitgangspunt is, niet alleen in mijn werk maar misschien ook wel in het 

leven: er bestaat niet zoiets als één waarheid. Er bestaat niet zoiets als een objectieve blik. Er bestaat 

niet zoiets als één visuele realiteit. Er bestaat niet zoiets als één perspectief. Alles is voor iedereen 

anders. Alleen door dat te omarmen in de kunst kan je werk maken dat strikt persoonlijk is, maar net zo 

goed universeel. 

Dit theoretische onderzoek heeft mij verder gebracht in mijn ontdekkingstocht. Het heeft mij woorden 

doen formuleren voor gedachten die me daar te abstract voor leken. Ideeën in de context geplaatst van 

een groter geheel, dat ik voor mezelf een beetje overzichtelijker heb weten te maken. Het heeft mij 

bevestigd en gesterkt in mijn intuïtieve manier van maken. Ik heb een lijn proberen te schetsen langs 

de vrolijke duistere achterkamers die inspiratie heten.  

Opvallend is dat veel van de besproken kunstenaars academische achtergronden hebben met studies 

in veelal filosofie, antropologie en geschiedenis. Ze zijn vaak zelf kunstcriticus en schrijven vanuit een 

filosofische benadering over hun werk en weten woorden te vinden die hun kunst omkaderen. Zo slagen 

zij erin iets te zeggen over de tijd en maatschappij waarin ze leven, over wie hun voorgingen en hoe ze 

zich daartoe verhouden en misschien ook wat er ons in de toekomst te wachten staat.  

Kon ik maar voor elk project een essay schrijven ter verdieping van mijn denken. Hoewel: ik heb mezelf 

bewezen dat ik met een mengsel van intuïtie en opgeslagen beelden al aan het werk kan. Ik geloof dat 

het meeste wat ik heb beschreven tijdens de voorbereidingen voor Der Bau al ergens door mijn 

achterhoofd zwierf. Heerlijk is het dan wel om daar op een theoretische manier onderzoek naar te 

kunnen doen en de diepte in te kunnen gaan. Dit essay heeft weer een hele rijkdom aan nieuwe 

inzichten en bronnen opgeleverd om mee verder te gaan. Zoveel heb ik hier nog onbehandeld gelaten: 

schilders, architecten, theatermakers, filosofen… Volledigheid is in dit kader onmogelijk en zelfs 

onwenselijk. Ik voel me in elk geval meer dan geëquipeerd om de met de opgedane kennis het pad voor 

mij te bewandelen. 
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