Terug naar de basis
Hedendaags theater in een filosofische context

Masterscriptie Theatre Studies
Anouk Leeuwerink
(0406287)

Begeleider: Chiel Kattenbelt
Tweede lezer: Sigrid Merx
Universiteit Utrecht, juni 2010

Terug naar de basis
Hedendaags theater in een filosofische context

De inhoud van mijn schilderijen
is wat de toeschouwer beleeft en voelt
terwijl hij onder het effect is
van de kleur‐ en vormcombinaties
van het schilderij
Wassily Kandinsky
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Inleiding
De theatermaker van vandaag en morgen lijkt zich door geen enkele conventie meer te
laten beperken. De theatrale mogelijkheden zijn eindeloos en worden door elke maker op
geheel eigen wijze ingezet. We kennen de repertoirestukken van het Nationaal Toneel,
waarin acteurs, licht, geluid, ruimte, tijd en media worden ingezet om de illusie van een
dramatische wereld te creëren. Ook zien we het werk van makers als Boukje Schweigman
en Lotte van den Berg, die het verhaal dat ze willen vertellen opbouwen aan de hand van
een reeks handelingen of situaties die samen de voorstelling bepalen. Zij zetten hun
spelers in als een menselijk lichaam zonder vastgestelde rol of waarvan de identiteit
tijdens de voorstelling telkens opnieuw bepaald wordt. Zij schuiven licht en geluid naar
voren om betekenis te creëren of laten hun voorstelling in de buitenlucht plaatsvinden,
waarbij ze in het ongewisse laten wat tot de geënsceneerde wereld behoort en wat tot de
werkelijkheid.
Ondanks het enorme scala aan mogelijkheden bezitten hedendaagse
voorstellingen echter wel degelijk bepalende overeenkomsten. Het is gebruikelijk
geworden om deze uiteenlopende theatervormen te benoemen als ‘postdramatisch
theater’, een term die literatuur‐ en theaterwetenschapper Hans‐Thies Lehmann in 1999
onder de aandacht heeft gebracht (Lehmann 1999). Kenmerkend voor elke hedendaagse
postdramatische voorstelling is namelijk dat er iets tot stand wordt gebracht. Elke
voorstelling, of deze nu als dramatisch of als postdramatisch beschouwd kan worden,
brengt iets teweeg dat nieuw is. Dit kunnen we nog kernachtiger verwoorden door te
stellen dat elke postdramatische voorstelling gevormd wordt door een
gebeurteniskarakter. Deze term is afkomstig van filosoof Martin Heidegger, die er in de
eerste helft van de vorige eeuw mee aanwees dat een kunstwerk een wereld creëert die
nieuw is en die niet herleid kan worden tot een eerder gegeven, ons al bekende realiteit
(Baumeister 1999, 367). Dit gebeurteniskarakter komt naar mijn idee tot uiting in de
performativiteit van de ingezette theatrale tekens en in de performativiteit van de
theatrale interactie.
Ik neem de stelling in dat het gebeurteniskarakter de basis is van elke voorstelling.
Het gebeurteniskarakter is transitorisch van aard en voltrekt zich in het hier en nu voor
wie het aanschouwt. Het is daarmee uitermate performatief. In de performativiteit van
hedendaagse voorstellingen zien we bovendien dat de theatrale mogelijkheden zover
worden teruggebracht tot hun grondeigenschappen, dat we kunnen spreken van een
radicalisering van het gebeurteniskarakter. Met radicalisering doel ik op een terugkeer
naar de basis, naar de essentie die de voorstelling uitmaakt. In dit onderzoek wil ik
inzichtelijk maken dat
de kern van postdramatisch theater bestaat uit de radicalisering van het
gebeurteniskarakter: een volledige terugkeer naar de basiselementen van het
theater.
Om deze aanname te verhelderen wil ik de voorstelling Tussen die Schweigman&, het
gezelschap van Boukje Schweigman, van februari tot en met april 2010 speelde,
gebruiken als leidraad. De analyse van deze voorstelling verheldert, zoals we zullen zien,
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namelijk in veel opzichten de stof die ik behandel en maakt mijn theoretische observaties
inzichtelijk.
Met dit onderzoek wil ik voorzichtig een synthetiserend moment vormen. De tijd
lijkt mij rijp voor het samenbrengen van de ideeën van een aantal denkers die zich direct
of indirect verhouden tot het gebeurteniskarakter in de kunsten. Wetenschappers en
filosofen als Martin Heidegger, Theodor W. Adorno, Karl Heinz Bohrer, Martin Seel en
Chiel Kattenbelt hebben, elk op hun eigen manier en deels op elkaar voortbordurend, het
gebeurteniskarakter in de (met name moderne beeldende) kunst behandeld of er indirect
op gezinspeeld. Ook het werk van de Amerikaanse filosoof Nelson Goodman wil ik erbij
betrekken, vanwege zijn aandacht voor kunstvormen die niets afbeelden of
representeren. Hij biedt een instrumentarium waarmee we ons tot de ontwikkelingen in
hedendaags theater kunnen verhouden. Hoewel al deze denkers zich in hun werk lang
niet allemaal hebben gericht op theater, zijn ze zeer waardevol voor een filosofische
verdieping van de ontwikkelingen in het theaterveld. Helaas is dit belang naar mijn idee
nog niet voldoende erkend.
In de theaterwetenschap is daarentegen wel veel geschreven over hedendaags
(postdramatisch) theater, maar hierin lijk ik geen heldere samenhang te kunnen vinden.
Er zijn verscheidene interessante observaties gedaan, waar het boek van Lehmann er een
van is. Deze observaties hebben het mogelijk gemaakt de ontwikkelingen in het theater
onder woorden te brengen, erover in discussie te gaan en met een vernieuwde blik de
theaterzaal te betreden. Toch lijkt het me nodig om het discours uit te breiden door
aandacht te besteden aan wat deze voorstellingen constitueert en verbindt. Ik wil met
een indeling in een drietal overkoepelende eigenschappen aantonen dat de radicalisering
van het gebeurteniskarakter allesbepalend is voor hedendaagse voorstellingen. De
driedeling bestaat uit de nadruk op een relatieve onafhankelijkheid van de theatrale
tekens, de nadruk op de eigen materialiteit en de intensivering van perceptie.
We zien het gebeurteniskarakter in Lehmanns werk al op de achtergrond
doorschemeren, maar nergens benoemd worden doordat hij zich slechts tot observaties
beperkt. Met Boukje Schweigmans voorstelling Tussen als case study wil ik systematiek
aanbrengen in de ideeën over het postdramatisch theater, geïnspireerd door Lehmanns
werk. Hij heeft immers als een van de weinigen zo uitvoerig de postdramatische
kwaliteiten benoemd. Wanneer ik in het vervolg de term hedendaags theater gebruik dan
doel ik op de theatervormen die we als postdramatisch aanduiden. Ik stel dus niet dat al
het hedendaags theater postdramatisch is, want de dramatische vorm viert nog altijd
hoogtij. Met een filosofische verdieping wil ik aantonen dat het essentieel is dat we ons
bewust zijn van de radicalisering van het gebeurteniskarakter in hedendaagse
voorstellingen. Het is er immers de kern van. Zonder dit besef zullen we niet veel verder
komen dan observaties en benoemingen.
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Hoofdstuk 1. Boukje Schweigman keert terug naar de essentie
Boukje Schweigmans laatste voorstelling Tussen is net als haar andere werk uitermate
geschikt om aan te tonen dat hedendaagse voorstellingen de theatrale mogelijkheden
radicaliseren en daarmee terugkeren naar de basis van het theater. Schweigman is een
meester in het terugbrengen van verschijnselen tot hun uiterste essentie. In Tussen
radicaliseert ze de theatrale kenmerken door ze volledig terug te brengen tot basale
verschijnselen: licht en donker, geluid en stilte, beweging en stilstand. Dit leidt ertoe dat
de voorstelling het best omschreven kan worden als een zintuiglijke ervaring. In een
kleine anderhalf uur bespeelt Schweigman met haar gezelschap de zintuigen van het
publiek op een intense manier. Ze laat hen horen, zien en voelen door te spelen met licht
en geluid. De titel Tussen benadrukt de metafysische ruimte waarin de voorstelling zich
afspeelt: tussen zijn en niet‐zijn, tussen donker en licht, tussen zien en niet‐zien. Met het
gebruik van licht en donkerslag bepaalt Schweigman óf de toeschouwers zien en wát ze
zien. Ze stuurt hun blik volledig. Er valt niet veel te zien, maar wat er te zien is, daar wordt
ook naar gekeken.
De bespeling van de zintuigen bereikt Schweigman hiernaast ook met haar uiterst
sobere en minimale scenografie. Deze bestaat enkel uit de toneelvloer en een zwart
achterdoek. De lichamen van de dansers en de inzet van licht en geluid bepalen de
vormgeving, zij zijn de invulling van de theatrale ruimte. Schweigman focust zich op het
materiële, het basale en het concrete, op het lichaam met zijn mogelijkheden en
behoeften en op de (on)mogelijkheden om contact met de Ander te leggen. De
toeschouwer kan niet anders dan zich overgeven aan de esthetische communicatieve
situatie en ervaart zichzelf en zijn wereld nadrukkelijk. De voorstelling gaat hiermee niet
alleen terug naar de basis van het theater, maar ook naar het wezen van de mens. Het
doet een aanspraak op de zintuigen van de toeschouwer en brengt een onmiddellijke
ervaring teweeg. Dit zal ik in de volgende hoofdstukken verhelderen. Al deze
eigenschappen maken Tussen tot een geschikt voorbeeld van een hedendaagse
postdramatische voorstelling waarin het gebeurteniskarakter wordt geradicaliseerd. Om
de voorstelling als case study te kunnen gebruiken lijkt het me nuttig om de lezer eerst
een beschrijving van de voorstelling te geven.
1.1 Tussen
De zintuiglijke ervaring die Schweigman creëert begint al vroeg. Ze geeft haar publiek de
ruimte om de overgang van het leven van alledag naar de door haar gecreëerde theatrale
wereld bewust mee te maken. Ze laat haar toeschouwers via de achteringang van het
toneel de zaal betreden, waar zij een volledig donkere ruimte betreden (zelfs de groene
nooduitgangsbordjes branden niet). Door de donkerte worden de zintuigen meteen
aangesproken en kan de toeschouwer weinig anders dan aandachtig afwachten. Het
enige zichtbare zijn twee kokers van licht die op de grond schijnen met daarin een
persoon liggend op de toneelvloer. Na enige tijd klinkt een doffe val en wordt op een
nieuwe plek op de vloer een persoon zichtbaar. Hier begint de toeschouwer een verlies
van tijdsbesef te ervaren, net als een referentie aan het dagelijks leven. Het publiek wordt
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als het ware de wereld van Schweigman ingezogen. Na een moeilijk in te schatten
tijdsverloop valt een zwaar doek vanuit het grit op de vloer en doemt de tribune op.
‘Duisternis vermenigvuldigt de tijd,’ verwoordde Loek Zonneveld dit passend in een
recensie (Zonneveld 2010). De voorstelling is hiermee al begonnen ruim voordat het
publiek zich in een stoel heeft genesteld.
De concentratie van de toeschouwer is met deze ´proloog´ enorm verhoogd:
zowel mentaal als fysiek bevindt men zich volledig in de voorstelling. In het vervolg speelt
het gezelschap voortdurend met wat we net niet of nog niet zien. Tussen bestaat uit een
ruimte waarin het gebruik van licht en geluid een broeierige, haast dierlijke wereld
creëert, geholpen door zeven lichamen en een pop. In het begin van de voorstelling krijgt
het publiek in een zeer traag aanzwellend licht een kluwen lichamen op de toneelvloer te
zien, dat zich tergend langzaam beweegt. Het tempo ligt zo laag dat de beweging haast
niet zichtbaar is. Door het beperkte licht lijken de armen en benen die te zien zijn
bovendien eerder op zwevende lichaamsdelen dan op een menselijk wezen. Dit gevoel
wordt nog verder versterkt door het gebruik van een pop, die door de donkerte pas na
enige tijd herkenbaar wordt. De lichaamsdelen van de pop bewegen nog slapper dan de
soepel manoeuvrerende lichaamsdelen van de spelers. De kluwen benen lijkt zonder
context te bestaan doordat de donkerte het gevoel voor diepte in twijfel trekt. Dit creëert
een gevoel van desoriëntatie en een abstract toneelbeeld.

Afbeelding 1 Een kluwen lichaamsdelen en een pop in Tussen
Dit schouwspel heeft een intense, zuigende werking op de perceptie van het publiek.
Schweigman speelt met wat we wel en niet zien van de lichamen op de vloer. Door de
enorme vertraging van de tijd en de uitrekking van de duur van de bewegingen, het zeer
minimale gebruik van licht en een betoverend live vioolspel is het haast onmogelijk om
nog enig werkelijk tijdsbesef te ervaren. Schweigmans dansers/acteurs (waar zij zelf
overigens ook deel van uitmaakt) spelen een spel van geboren worden en weer
verdwijnen, van voelen en van zien. De wereld die Schweigman creëert kent een
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tijdsdimensie die van een heel andere orde is dan de dagelijkse tijdsbeleving van de
toeschouwer.
Verder in de voorstelling verhoogt Schweigman het gebruik van licht en geluid tot
een haast onhoudbare intensiteit: in hoog tempo wordt de toneelruimte afwisselend
rood, stroboscopisch wit, groen en aardedonker gekleurd. Het toneelbeeld doet denken
aan een negatief van een foto, dat net zo snel weer verdwijnt als het verschenen is. In het
beeld dat met tussenpozen kort zichtbaar is zien we de dansers bewegen, een beeld dat
zich op het netvlies van de toeschouwer brandt en daar achterblijft. Deze momenten
worden afgewisseld met fragmenten waarin meer licht wordt gebruikt, waarin de dansers
zich als dierlijke, seksuele wezens gedragen en waarin de strijd tussen groep en individu
wordt voortgezet. In het laatste gedeelte van de voorstelling laat Schweigman haar
dansers voor het eerst op de avond contact leggen met het publiek. In een wisselspel van
fel stroboscopisch licht en donkerslag, begeleid door geluid dat van gefluister omslaat in
harde en onontkoombare tonen, worden de toeschouwers overvallen door een kakofonie
aan licht, geluid, kleur en lichamen. Met korte tussenpozen zijn fragmenten te zien waarin
de dansers zich verplaatsen in de ruimte, waarbij de bewegingen in slowmotion lijken te
zijn uitgevoerd door de snelle schakelingen tussen licht en donker.
Schweigman voegt hier momenten aan toe waarin de dansers niets meer zijn dan
een verzameling ledematen zonder context of identiteit, enkel zichtbaar als een
zwevende voet, hand, hoofd of arm, alsof het een anatomische studie van een menselijk
lichaam betreft. Tussen eindigt in een allesoverheersende aaneenschakeling van fel licht
en donkerslag, waarin de lichamen van de dansers bij elk zichtbaar moment een stapje
richting het publiek blijken te zijn opgeschoven. Ze vormen een linie die zich naar het felle
licht beweegt dat vanachter de tribune met onderbrekingen op hen schijnt. De dansers
klimmen de tribune op, door en over het publiek heen. Door de complete donkerslag, het
gebruik van een stroboscoop en allesoverheersend geluid wordt het publiek overvallen
door lichamen die telkens dichter naar hen toe of van hen af zijn gekropen. Schweigman
verhoogt de intensiteit van de concentratie onder het publiek tot een dusdanig niveau dat
elke toeschouwer niet alleen intens hoort en ziet, maar nu ook voelt. Het maakt de
zintuiglijke ervaring compleet.
1.2 Performatieve kenmerken van hedendaagse postdramatische voorstellingen
We zien dat Schweigmans voorstelling bepaald wordt door de manier waarop zij de
theatrale mogelijkheden inzet. De dansers creëren met hun vertraagde bewegingen een
heel ander tijdsbesef dan de werkelijke ervaring van tijd. De afwisseling tussen licht en
donker, maar ook tussen sterk aanzwellend licht, stroboscopisch wit of gekleurd licht en
een minimale belichting veroorzaken de desoriëntatie die de toeschouwer ervaart. Het
gebruik van licht bepaalt het verloop van de voorstelling. Ook het gebruik van harde en
zachte tonen en muziek versterken de beleving van de voorstelling en de creatie van een
wereld die niet correspondeert met de dagelijkse werkelijkheid. In dit gebruik van de
theatrale mogelijkheden, oftewel in de performatieve kenmerken, kunnen we de
radicalisering van het gebeurteniskarakter van de voorstelling vinden.
Het lijkt me hier op zijn plaats om even kort aan te stippen waar ik op doel als ik
over performativiteit spreek. Hier bestaat immers geen vaststaande definitie van
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waardoor onduidelijkheid op de loer ligt. Met performativiteit doel ik op de inzet van de
theatrale tekens die in het hier‐en‐nu voor iemand die het aanschouwt de dramaturgie
van de voorstelling bepalen. Of in de woorden van Theodor W. Adorno: de vluchtigheid
en het plotselinge karakter van de esthetische ervaring waarin het werk zich slechts voor
een moment als zinvolle configuratie van elementen vertoont (Baumeister 1999, 416). Op
het moment van de esthetische ervaring verandert het kunstwerk in een sprekende,
zinvolle structuur, wat alleen kan plaatsvinden in het hier en nu (Baumeister, 416) en wat
de voorstelling dus uitermate performatief maakt.
Ik zou de radicalisering van de performatieve eigenschappen nog verder willen
doortrekken door te stellen dat Tussen deze eigenschappen niet alleen radicaliseert, dus
tot hun essentie weet terug te brengen, maar dat dit bovendien het wezen van de
voorstelling uitmaakt. Door de performativiteit van de voorstelling te onderzoeken wil ik
het gebeurteniskarakter inzichtelijk maken. Dit kan op meerdere manieren. Ik zou dit
kunnen doen door de observaties van Hans‐Thies Lehmann toe te passen op een analyse
van Tussen. Lehmann geeft namelijk een uitgebreide omschrijving van de manieren
waarop de theatrale tekens lichaam, tekst, ruimte, tijd en media kunnen worden ingezet.
Wanneer ik dit echter wil toepassen om tot een theorie over het gebeurteniskarakter te
komen, loop ik vast op zijn aanduiding van eigenschappen. Want tot veel meer dan dat
komt Lehmann in feite niet (hij beweert zelf overigens nergens dat het hem om meer te
doen is). Hij spreekt bijvoorbeeld over presentatie in plaats van representatie, over een
gedeelde in plaats van een gecommuniceerde ervaring en over een proces in plaats van
een product. Dit soort benoemingen kan misschien verhelderend werken ter illustratie
van zijn observaties, maar helpen me niet verder in mijn onderzoek naar het
gebeurteniskarakter.
Om meer inzicht te krijgen in het gebeurteniskarakter van Tussen lijkt het me
daarom meer opleveren om Lehmanns opvallende aspecten systematisch samen te
brengen, om zo de samenhang van elementen die het postdramatisch theater uitmaken
te kunnen benoemen. Daarmee zal naar voren komen waarom het gebeurteniskarakter
zo belangrijk is. Belangrijk om te beseffen is dat Lehmann een achtergrond heeft in de
Duitse literatuurwetenschap, wat duidelijk naar voren komt in zijn Postdramatisches
Theater. Hierin zien we zijn literaire blik op theater, die zich uit in een logocentrische
denkwijze waarin hij zich focust op de ontwikkeling die het drama (oftewel de tekst of het
narratief) in de theatergeschiedenis heeft doorgemaakt. Een van de belangrijkste
eigenschappen van postdramatisch theater is volgens hem het veranderde gebruik van
tekst in theater, van waaruit hij de ontwikkelingen in postdramatische voorstellingen
bespreekt. Met een andere blik dan een literaire zouden we tot andere observaties
komen, waarbij het Aristotelische theater niet als uitgangspunt hoeft te dienen.
Wat Lehmann constateert is bovendien al ver voor hem aangewezen en gaat terug
tot de tijd van G.W.F. Hegel. Hegel constateerde al in de eerste helft van de negentiende
eeuw dat na de romantiek alle kunstbronnen waren opgebruikt. Kunst kon niet langer
vernieuwd worden: het einde van de kunst was bereikt. De enige overgebleven oplossing
was te vinden in de filosofie, meende Hegel. Kunst was niet langer vanzelfsprekend,
waardoor we een kritische blik hebben ontwikkeld. De kunstenaar is zich bewust
geworden van deze reflectie, interpretatie en beoordeling van zijn werk en is daarmee
verplicht zijn kunstwerken filosofisch te verantwoorden. Kunst kan niet langer als de
hoogste uiting van de waarheid beschouwd worden (wat tot dan toe nog vanzelfsprekend
8
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was) en filosofie heeft deze taak overgenomen. Kunst moet zich daarom filosofisch
legitimeren (Van den Braembussche 2007, 167‐185).
Lehmanns observaties zijn dus enigszins beperkt. Zijn kijk op theater wordt
gestuurd door een literaire blik en zijn constatering dat theater aan vernieuwing
onderhevig is, is ook niet al te nieuw. Toch levert zijn werk absoluut bruikbare
constateringen op, waar ik de waarde niet van wil ontkennen. Ik denk echter dat we zijn
werk vooral moeten zien als inspiratiebron van waaruit we ons gaan richten op de
ontwikkelingen die de eigenschappen van het theater hebben doorgemaakt, en dus niet
op de veranderingen in de dienstbaarheid van de tekst aan het theater. Door de focus te
leggen op de radicalisering van het gebeurteniskarakter wil ik de ontwikkelingen in
hedendaags theater onderzoeken. Hiervoor wil ik een driedeling in overkoepelende
postdramatische kenmerken aanwijzen. We zien de radicalisering van het
gebeurteniskarakter terug in de volgende drie eigenschappen:
1. De nadruk op een relatieve onafhankelijkheid van de theatrale tekens;
2. de nadruk op de eigen materialiteit;
3. de intensivering van perceptie.
Deze drie categorieën sluiten elkaar absoluut niet uit en vertonen meerdere raakvlakken
en overlappingen, maar bieden de mogelijkheid om een helder perspectief te brengen op
de geradicaliseerde inzet van theatrale tekens in hedendaags theater. Deze drie
kenmerken vertonen een overduidelijke overeenkomst met de ontwikkelingen in de
avant‐gardekunst uit het begin van de vorige eeuw. Het is dan ook niet zomaar dat de
ideeën van denkers als Martin Heidegger en Theodor W. Adorno, die hun werk gericht
hebben op moderne kunst, zo geschikt zijn voor de analyse van theater. De historisch
avant‐gardisten, waarbij ik specifiek denk aan kunstenaars als Henri Matisse, Pablo
Picasso, Wassily Kandinsky en Mark Rothko, zijn de voorlopers en (wellicht onbewuste)
inspiratiebronnen van de hedendaagse theatermaker. Het gebeurteniskarakter is ook in
hun werk bepalend geweest, zoals door moderne kunstfilosofen als Heidegger en Adorno
is verwoord. Ter contextualisering wil ik even een uitstapje maken naar de ontwikkelingen
in de moderne kunst.
1.3 De historische avant‐garde als inspiratiebron
Kenmerkend voor de historische avant‐garde is hun ongeloof in één werkelijkheid. Dit
resulteerde in hun werk in een verkenning van alle dimensies van het menselijk bestaan
(Baumeister, 445) en heeft geleid tot het werk dat we kennen: een enorm scala aan
kunstvormen waarin alle regels met de grond gelijk zijn gemaakt en elke kunstenaar zich
op zijn eigen individuele manier verhoudt tot kunst en de wereld. Moderne kunstenaars
wilden hiermee het traditionele kunstbegrip keer op keer herdefiniëren (Baumeister,
360). Kunst werd hierdoor uitermate reflexief: we zien veel ‘kunst over kunst’. Ook zien
we een grote verschuiving van mimetische afbeeldingen, van de eeuwenlang geldende
norm die het zo natuurgetrouw mogelijk afbeelden van situaties, voorwerpen of mensen
uit de werkelijke wereld tot het hoogst haalbare in de kunst maakte, naar niet‐figuratieve
abstracte kunst.
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In de schilderijen van bijvoorbeeld Picasso zien we op hetzelfde moment meerdere
perspectieven getoond. Ook zien we dat het gebruik van materiaal, kleuren, lijnen,
textuur en symbolen stuk voor stuk bepalend is voor de betekenis van zijn schilderijen.
Een treffend voorbeeld is zijn Les Demoiselles d’Avignon uit 1907. Hierop zien we vijf
dames in een bordeel met wat fruit en
rode en blauwe gordijnen. Als een van
de eersten weigerde Picasso het
vrouwelijk naakt in de juiste proporties
en met de klassieke ronde vormen af te
beelden, door zijn vrouwen uit hoekige
lijnen op te bouwen en verschillende
perspectieven in één persoon te
verenigen. Vooral de zittende dame
rechtsonder brak alle conventies die op
dat moment heersten. Picasso heeft
haar zowel van achteren, van voren als
en profil geschilderd en liet zich voor
haar gezicht inspireren door het
primitieve houtsnijwerk van Afrikaanse
stammen. Het rechteroog van de dame
het meest links is en face getoond,
terwijl de rest van haar gezicht en
lichaam en profil geschilderd is. Boven‐
Afbeelding 2 Pablo Picasso,
dien is het hele doek vrijwel vlak door‐
Les Demoiselles d’Avignon
dat bijna elke dieptewerking ontbreekt
(Schama 2007, 383‐385). Door deze kenmerken wordt de aandacht al te meer gevestigd
op de elementen waaruit het doek is opgebouwd. Het gebruik van lijnen, vormen, kleuren
en compositie bepalen Les Demoiselles d’Avignon, niet het verhaal of thema dat is
afgebeeld. Het schilderij vestigt de aandacht vooral op de schilderkunst zelf en is daarmee
uitermate zelfreferentieel en zelfreflexief.
Deze ontwikkelingen komen voor een groot deel terug in het theater, echter in
een veel trager tempo dan de immense snelheid waarmee de avant‐gardisten de kunst
van hun tijd vernieuwden. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren Erwin
Piscator en Bertolt Brecht een van de koplopers die op zoek gingen naar nieuwe
theatervormen die aansluiting vonden bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Met hun
episch theater doorbraken ze de Aristotelische principes, door vervreemdende elementen
toe te voegen waarmee ze inleving bij het publiek tegen wilden gaan om het tot kritische
reflecties te dwingen. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zagen we steeds vaker
een hernieuwde aandacht voor de materialiteit van de voorstelling die we, gestuurd door
de opkomst van Performance Studies, zijn gaan aanduiden als ‘performance’ (Lehmann,
4). Dit resulteerde in theatervormen als happenings, Fluxus‐events en performance‐ en
live art. Deze ontwikkelingen zijn overkoepelend samen te brengen in de verschuiving van
een causaal handelingsverloop naar de nadruk op een relatieve onafhankelijkheid van de
theatrale tekens, wat ik als eerste overkoepelende eigenschap van hedendaagse
postdramatische voorstellingen beschouw. Hier zal ik me in hoofdstuk 2 op richten.
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De focus die de avant‐gardisten en hedendaagse postdramatische theatermakers leggen
op reflexiviteit, referentialiteit en de aandacht voor de individuele kracht van alle
deelaspecten van hun werk, brengen me tot de andere twee overkoepelende
eigenschappen. In hoofdstuk 3 zal ik de radicalisering van het gebeurteniskarakter
aantonen door de nadruk die het kunstwerk legt op de eigen materialiteit te
onderzoeken, om me in het vierde hoofdstuk te richten op de geïntensiveerde perceptie
die de voorstellingen met zich meebrengen. Ook hier hebben de overeenkomsten tussen
de historische avant‐garde en hedendaags theater me tot deze systematiek gebracht. In
het theater uit de relatieve onafhankelijkheid van de theatrale tekens zich in de inzet van
elementen als tekst, lichaam, licht, geluid, ruimte en tijd als zelfstandige domeinen.
Moderne kunstenaars onderzochten de eigen wetmatigheden van deelaspecten van hun
werk, zoals kleur, vorm, ritme en klank. Zowel postdramatisch theater als moderne kunst
hebben reflexiviteit en referentialiteit als belangrijke eigenschappen, net als het
ontbreken van een tekenhiërarchie. Dit resulteert in de nadruk op de eigen materialiteit
en veroorzaakt een intense aanspraak op de individuele kunstbezoeker.
De drie overkoepelende eigenschappen zijn dus tevens bepalende overeenkomsten
tussen het hedendaags theater en de kunst van de historische avant‐garde. Het is dan ook
opvallend hoeveel hedendaagse theatermakers een achtergrond in de beeldende kunst of
de theatervormgeving hebben (denk aan Dries Verhoeven, James Beckett, Roos van Geffen).
De voorstelling van Boukje Schweigman toont op talloze vlakken de overkoepelende
eigenschappen die ik aanhaalde. Vanuit deze driedeling wil ik aantonen dat de kern van
postdramatisch theater bestaat uit de radicalisering van het gebeurteniskarakter.
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Hoofdstuk 2. De nadruk op een relatieve onafhankelijkheid van de theatrale tekens
Schweigman bouwt haar voorstelling op uit fragmenten die samen een coherent geheel
vormen. We zien geen causale, teleologische ontwikkeling van een plot met een opbouw,
climax en afwikkeling van een dramatisch handelingsverloop, zoals we kennen uit
voorstellingen die op het Aristotelische principe van lineairiteit zijn gegrond. Dergelijke
voorstellingen zijn opgebouwd uit een hiërarchische tekenindeling waarin de tekens na
elkaar zijn geplaatst, met publieksinleving en het creëren van een illusie als doel.
Hedendaagse postdramatische voorstellingen zoals Tussen kenmerken zich daarentegen
juist door een non‐hiërarchische tekenindeling. De structuur van Tussen toont de
theatrale tekens dan ook niet na elkaar, maar naast elkaar: ze kennen een relatieve
onafhankelijkheid. Dit houdt in dat de verschillende elementen van de voorstelling, zoals
de dansers, het gebruik van licht en geluid en de inzet van tijd en ruimte, tegelijkertijd
onder de aandacht worden gebracht en niet aan elkaar onderworpen zijn. Ze behouden
elk hun eigen betekenis en onafhankelijkheid.
2.1 Het gebeurteniskarakter in de kunsten
In Tussen vindt een dynamisch proces plaats dat is opgebouwd uit fragmentarische
momenten. Deze worden afgebakend door kleine omslagen in het gebruik van de
theatrale tekens, bijvoorbeeld door de verandering van het lang aanzwellende licht dat de
traag bewegende lichamen zichtbaar maakt, in een serie intervallen met licht en
donkerslag. Hierin is geen vaststaande hiërarchie te vinden: de zelfstandige tekens
worden afwisselend onder de aandacht geschoven. De theatrale tekens ondersteunen
elkaar maar behouden ook hun eigen kracht, toont Lehmann aan (Lehmann, 86). Het ene
moment bepaalt bijvoorbeeld de afwisseling van licht en donkerslag wat de toeschouwer
ziet en hoe hij de voorstelling ervaart, terwijl het volgende moment de trage bewegingen
van de dansers de voorstelling sturen.
De interne structuur van de voorstelling bestaat dus uit een aantal performatieve
elementen die naast elkaar en tegelijkertijd getoond worden. Hierin wordt het
gebeurteniskarakter van Tussen zichtbaar. Het woord gebeurtenis refereert aan de
performativiteit van de voorstelling, aan het ‘doen ontstaan’ wat de basis is van elke
voorstelling. Theaterwetenschapper Chiel Kattenbelt heeft gewezen op de etymologische
betekenis van het woord gebeurtenis, waar we het performatieve karakter in terugzien
(Kattenbelt 2010). ‘Gebeurtenis’ relateert aan woorden als baren, geboorte, gebeuren en
gebaar, die allemaal ‘baar’ als gezamenlijke stam hebben en zijn afgeleid van het
werkwoord ‘beuren’. In ‘baar’ en ‘beuren’ zien we een verwijzing naar ‘doen ontstaan’.
Dit maakt dat we de voorstelling kunnen beschouwen als een gebeurtenis die wordt
gekenmerkt door een gebeurteniskarakter.
Deze observatie is op zich niet nieuw. Filosoof Martin Heidegger heeft in zijn
kunstfilosofische reflecties de nadruk gelegd op dit gebeurteniskarakter van het
kunstwerk. Zijn werk biedt belangrijke inzichten die op theater toepasbaar zijn. Met het
gebeurteniskarakter doelde hij in eerste instantie op het teweegbrengen van iets dat
nieuw is en dat niet herleid kan worden tot iets dat al bekend is. Hiernaast toonde hij met
het gebeurteniskarakter aan dat woorden als ‘gebeurtenis’ zowel verwijzen naar de
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interne structuur van het kunstwerk als naar het kunstwerk als geheel (Baumeister, 367).
Een kunstwerk kan worden gezien als een gebeurtenis doordat het optrekken en overeind
houden ervan steeds opnieuw voltrekt voor wie het beschouwt (Baumeister, 376). Dit is het
transitorisch karakter, de voornaamste eigenschap van performativiteit. Wat Heidegger in
feite zegt is dat een kunstwerk een transitorisch karakter heeft: het bestaat enkel in het hier‐
en‐nu voor wie het aanschouwt. Een kunstwerk geeft zijn betekenis namelijk nooit helemaal
prijs (Baumeister, 381): we moeten er steeds naar terug om de betekenis te kunnen vatten.
Het wezen van het kunstwerk kan volgens Heidegger dus alleen tot uiting komen in de
concrete ervaring van het hier‐en‐nu.
Heidegger maakt het gebeurteniskarakter in het kunstwerk zichtbaar door een
driedeling te maken in een ding, een tuig en een werk. In deze laatste ziet hij het
gebeurteniskarakter besloten. Dit vraagt om een klein uitstapje naar de vrij warrige
denkwijze van Heidegger, zoals hij die heeft verwoord in Der Ursprung des Kunstwerkes uit
1950. Het ‘ding’ kent drie eigenschappen: het is een drager van eigenschappen, een eenheid
van op waarneming gebaseerde gewaarwordingen en een samengesteld geheel van vorm en
materie. Een ‘tuig’ is alles wat door mensenhanden is vervaardigd en wat betrouwbaar en
dienstig moet zijn, zoals een paar schoenen. Het tuig is ook een ding, meent Heidegger, maar
geen zuiver ding omdat het ergens toe dient (de schoenen worden gedragen en niet slechts
bekeken zoals bij een kunstwerk het geval is). Het zuivere ding staat nooit in dienst van iets
anders, meent Heidegger, maar staat en rust in zichzelf. De beste plek om dit tot uiting te
brengen is volgens hem in het ‘werk’, waarin het materiaal niet verbruikt of misbruikt wordt
maar de dingen zijn zoals ze zijn (Van den Braembussche, 237‐240).
Het kunstwerk heeft dus zowel de kenmerken van een ding als van tuig, meent
Heidegger, omdat het door mensenhanden vervaardigd is. Het kunstwerk toont het tuig,
oftewel de materialen waaruit en de vaardigheid waarmee het is gemaakt. De waarheid van
het kunstwerk, waar het Heidegger om te doen is, wordt in het kunstwerk ‘in het werk
gesteld’ (Van den Braembussche, 242). Dit ‘in werking stellen’, het doen ontstaan, is het
gebeurteniskarakter in de kunsten. Heideggers werk benadrukt dus de performativiteit van
het kunstwerk. Zijn idee van het gebeurteniskarakter verleent een filosofische
onderbouwing voor de relatieve onafhankelijkheid van de theatrale tekens in
postdramatische voorstellingen. Het bevestigt de nadruk op de performatieve situatie.
2.2 Concreet theater
De dramaturgische keuzes in het gebruik van de theatrale tekens leggen dus de nadruk op
het gebeurteniskarakter van de voorstelling. Dit tekengebruik vraagt daarmee om een
vernieuwd dramaturgiebegrip. Lehmann schuift in Postdramatisches Theater de term
‘visuele dramaturgie’ naar voren (Lehmann, 93‐94), wat naar mijn idee een bruikbare
term is om de ontwikkelingen mee te omschrijven. Hij doelt hiermee niet op een
dramaturgie waarin tekst niet meer wordt ingezet of waarbij het enkel nog gaat om het
visuele, maar op de omschrijving van de interne logica van postdramatische
voorstellingen. We zien hier dat hij blijft vasthouden aan Aristotelische uitgangspunten
om zijn observaties tegen af te zetten: hij legt de nadruk op een dramaturgie waarin het
gebruik van tekst is veranderd ten opzichte van het dramatisch theater. Maar ondanks
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zijn logocentrische denkwijze verduidelijkt zijn dramaturgiebegrip de omschrijving van het
tekengebruik in Tussen.
Lehmann komt vanuit de aanduiding van een visuele dramaturgie namelijk tot de
term ‘concreet theater’, een term die hij ontleent aan Theo van Doesburg en Wassily
Kandinsky die spraken over ‘concreet schilderen’ of ‘concrete kunst’ (Lehmann, 98). Deze
term lijkt me erg geschikt voor de benadering van hedendaags theater, veel meer zelfs
dan Lehmanns term ‘postdramatische’. Inherent aan deze laatste is immers het
logocentrische, de nadruk op ‘dat wat na het dramatische komt’ en dus nog steeds het
dramatische veronderstelt. Lehmann kiest deze term, geeft hij aan, omdat het een
positieve nadruk legt op het onmiddellijke karakter van de te ervaren voorstelling. Het
theater toont zich als een kunst in ruimte, in tijd en met menselijke lichamen die een
esthetische ervaring mogelijk maken. Alle mogelijkheden die tot het totale kunstwerk
behoren zijn in het concrete theater autonome objecten, toont hij aan. Het theater wordt
een concrete behandeling van ruimte, tijd, fysicaliteit, kleur, geluid en beweging
(Lehmann, 98‐99). Dit lijkt me een bruikbare verwoording van de relatief onafhankelijke
tekenindeling.
Opvallend is echter dat volgens Lehmann de theatervormen die hij aanduidt als
concreet theater geen enkele referentie met de werkelijkheid meer hebben (Lehmann,
98). Naar mijn idee echter, en dat van vele kunstenaars en kunsttheoretici voor mij, legt
concrete hedendaagse kunst juist een grote nadruk op de werkelijkheid. Vermoedelijk
heeft Lehmann hier kunstvormen voor ogen die niet langer een zo representatief
mogelijke nabootsing van de werkelijkheid willen geven, en daarom door hem als minder
‘werkelijk’ beschouwd worden. Weer zien we hier zijn logocentrische blik op theater
doorschemeren, die werkelijkheid gelijkstelt aan mimesis: een zo gelijkend mogelijke
nabootsing van de werkelijkheid. Het naast elkaar plaatsen van de theatrale tekens levert
naar mijn idee echter een veel ‘werkelijker’ beeld op dan het na elkaar tonen. Dit laatste
is kenmerkend voor het dramatische theater, dat als realistisch beschouwd wordt. De
werkelijkheid zoals wij die aanschouwen en zoals die zich in onze verbeelding afspeelt
bestaat immers ook niet uit keurig geordende, lineaire opeenvolgingen van handelingen
en perspectieven. Schilders als Henri Matisse en Pablo Picasso werkten al met dit
uitgangspunt en schilderden de werkelijkheid zoals die zich in hun hoofden afspeelde. Zo
probeerde Picasso niet af te beelden wat hij zag, maar wat hij wist over de werkelijkheid
(Schama, 384).
De nadruk op de werkelijkheid die postdramatisch theater legt kunnen we
onderbouwen met het werk van Nelson Goodman. Volgens hem is perspectief namelijk
variabel, waardoor een object in onze waarneming uit talloze wisselende en mogelijke
gezichtspunten bestaat (Van den Braembussche, 46). Realisme bestaat volgens Goodman
bovendien niet uit de mate waarin het kunstwerk vergeleken kan worden met de realiteit,
maar uit de mate waarin we gewend zijn de werkelijkheid op een bepaalde manier weer
te geven:
‘Realism is a matter not of any constant or absolute relationship between a picture
and its object but of a relationship between the system of representation
employed in the picture and the standard system’ (Goodman 1968, 38)
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Wat wij als werkelijk beschouwen wordt dus bepaald door wat ons is aangeleerd als
zijnde werkelijk. Conventies en tradities bepalen dus wat we als realistisch beschouwen.
Deze worden gevormd door het gebruik van symbolen, stelt Goodman, die onze kijk op
de werkelijkheid en op kunst bepalen. In feite kan elk teken in de kunst wat dan ook
symboliseren, zolang er overeenstemming is bereikt dat dit de betekenis is (Van den
Braembussche, 46). Dit is wat er gebeurt bij dramatische voorstellingen: de toeschouwers
accepteren de theaterconventies en ervaren de gecreëerde illusie als werkelijk. Doordat
de theatrale tekens in postdramatische voorstellingen als Tussen naast elkaar bestaan en
hun eigen kracht behouden, worden de conventies doorbroken. Het publiek krijgt
daardoor een voorstelling te zien die veel meer overeenkomsten vertoont met de
werkelijkheid dan het aan talloze regels gebonden dramatische theater.
Ook Wassily Kandinsky, die naast kunstenaar ook een invloedrijk kunsttheoreticus
was, heeft aangetoond dat een hoge mate van abstractie inderdaad juist leidt tot een
verhoogd realisme. Volgens hem vallen abstractie en realisme samen wanneer alles dat
verschijnt maximaal verzelfstandigd wordt (Locher 2006, 43). Een werk is abstract
wanneer vorm en kleur geheel zichzelf kunnen zijn, verduidelijkt Hans Locher, en
realistisch wanneer voorwerpen of andere herkenbare onderdelen van de zichtbare
werkelijkheid zo zuiver mogelijk gepresenteerd worden (Locher, 43). Hoe abstracter de
kunst, hoe meer de toeschouwer wordt losgeweekt van de bekende conventies en
symbolen en hoe meer het kunstwerk ervaren kan worden zoals het werkelijk aan hen
verschijnt. Postdramatische kunst biedt de toeschouwer daarmee de mogelijkheid zich
open te stellen voor hoe hij zelf de wereld ervaart. Hier wil ik nader aandacht aan
besteden in het vierde hoofdstuk. Door de relatieve onafhankelijkheid behouden de
tekens de eigen kenmerken dus volledig, zonder zich aan te hoeven passen aan andere
tekens. Dit brengt ons tot de tweede overkoepelende eigenschap van postdramatische
voorstellingen. Het gebeurteniskarakter in de voorstelling wordt geradicaliseerd doordat
de theatrale tekens uitdrukkelijk onder de aandacht worden gebracht: ze benadrukken
hun eigen materialiteit.
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Hoofdstuk 3. De nadruk op de eigen materialiteit
Het vorige hoofdstuk toont aan dat het gebeurteniskarakter in Tussen wordt gevormd
door het naast elkaar bestaan van de theatrale tekens in een relatieve onafhankelijkheid.
De theatrale tekens kunnen naast elkaar bestaan doordat ze elk hun eigen kenmerken
behouden en deze uitdrukkelijk onder de aandacht brengen. Het gebeurteniskarakter
toont dus de bouwstenen van de voorstelling, diens performativiteit. In de voorstelling
worden de performatieve kenmerken die de voorstelling uitmaken in zoverre
geradicaliseerd dat de mechanismes waaruit het theater is opgebouwd zichtbaar worden.
De voorstelling toont de kenmerken waar het uit is opgebouwd door de eigen
materialiteit te benadrukken, wat de voorstelling in hoge mate zelfreflexief maakt. Het
werk is daarnaast zelfreferentieel: het verwijst naar zichzelf. De voorstelling bestaat uit
een samenspel tussen deze twee kenmerken. Hier wil ik me in dit hoofdstuk verder op
richten.
3.1 Exemplificatie
Zelfreflexiviteit en zelfreferentialiteit zijn de basiseigenschappen van veel
postdramatische voorstellingen. De focus ligt niet op datgene wat de theatrale tekens
afbeelden of representeren, maar op de eigenschappen van deze theatrale tekens zelf. De
nadruk wordt op de eigen materiële kenmerken gelegd doordat de theatrale tekens zelf
in scène worden gezet. Ze worden niet gebruikt als betekenisdragers maar sturen zelf de
betekenisgeving. Het licht wordt bijvoorbeeld niet gebruikt om decorwisselingen te
maskeren, maar maakt uitdrukkelijk deel uit van de betekenis van de voorstelling. We
kunnen deze nadruk op de eigen materialiteit ook verwoorden als de ‘exemplificatie’ van
de eigen materiële eigenschappen. Amerikaanse filosoof Nelson Goodman heeft
benadrukt dat exemplificatie per definitie referentieel en reflexief is en bestaat uit bezit
(de intrinsieke eigenschappen waaruit iets is opgebouwd) plus referentie (datgene
waarnaar het verwijst) (Goodman 1968, 53).
Goodman bracht de term ‘exemplificatie’ ter wereld om betekenis te geven aan
kunstvormen die niets afbeelden of representeren (Baumeister, 387). Wanneer er geen
werkelijkheid wordt nagebootst verplaatst onze aandacht naar het werk zelf. Een abstract
schilderij van Kandinsky richt onze aandacht bijvoorbeeld op de textuur van de
aangebrachte verf of op het kleurgebruik, net als Tussen onze aandacht op het gebruik
van geluid of licht richt. Het kunstwerk exemplificeert hier de eigen kenmerken. Het
exemplificatiebegrip verduidelijkt dat kunst altijd de eigen tekens op de voorgrond plaatst
en laat zien. Wat het hiermee laat zien hoeft dus niet per definitie een representatie te
zijn, toont Goodman aan (Baumeister, 387). Een voorstelling als Tussen presenteert
immers vooral zichzelf, door te verwijzen naar aspecten van zichzelf. Het werk van
Goodman biedt nog meer verheldering in de zelfreflexiviteit van zelfreferentialiteit van
Tussen.
In het vorige hoofdstuk zagen we al dat onze kijk op de werkelijkheid en op kunst
wordt geleid door het gebruik van symbolen. De manier waarop de mens de wereld
ervaart en waarneemt verandert doordat hij bepaalde predicaten, waaronder symbolen,
op de wereld projecteert (Giovannelli 2009). Kenmerkend voor een symbool is dat het
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altijd aan iets anders refereert. Kunstwerken, stelt Goodman, zijn ook symbolen doordat
ze op uiteenlopende manieren verwijzen naar de wereld of de werelden die ze
construeren (Giovanelli). In het geval van Tussen zien we dat het symbolisch object (de
voorstelling) de eigenschappen bezit van datgene waarnaar het verwijst, maar ook
verwijst naar deze eigen kenmerken. Een kunstwerk is dus representatief voor datgene
waarnaar het verwijst en bestaat uit datgene waarnaar het verwijst (Kattenbelt,
persoonlijke communicatie mei 2010). Goodman toont hier een omkering van de
betekenisrichting. De voorstelling exemplificeert zijn performatieve eigenschappen
nadrukkelijk en keert daarmee terug naar zichzelf. ‘Het exemplificerende symbool
verwijst terug naar het label of predicaat dat het denoteert’, schreef Goodman in
Languages of Art (Goodman, 53). Dit toont de radicalisering van het gebeurteniskarakter:
de voorstelling verwijst terug naar de eigen performatieve kenmerken zoals licht, geluid,
lichaam en de inzet van tijd en ruimte en benadrukt dat waar het uit is opgebouwd.
We zien bijvoorbeeld dat Schweigman tijd als tijd zichtbaar maakt. Het is voor het
publiek haast onmogelijk om in te schatten hoe lang de voorstelling al bezig is, schreef ik
in de beschrijving van de voorstelling. Dit wordt veroorzaakt doordat de tijd van de
voorstelling in zoverre wordt vertraagd dat deze geen overeenkomsten meer vertoont
met de werkelijk verstreken tijd. Ze brengt een scheiding aan tussen de werkelijke en de
beleefde tijd. Om dit te verhelderen kunnen we stellen dat deze eerste de objectieve tijd
van de voorstelling behelst, aangeduid als temps door filosoof Henri Bergson, en de
tweede de innerlijk beleefde tijd van de toeschouwer, durée (Lehmann, 154). Met durée
doelt Bergson op de realiteit van de ervaren tijd (Achterhuis 2003), die in Tussen voor
velen langer aanvoelt dan de objectieve tijd. De getoonde handelingen worden dusdanig
uitgerekt dat de nadruk niet zozeer op de bewegingen ligt, maar juist op het verstrijken
van de tijd die deze bewegingen innemen. Dit maakt dat het publiek zijn tijdsframe
verliest en zich bewust wordt van het verstrijken van de tijd.

Afbeelding 3 De bewegingen in Tussen zijn dusdanig vertraagd dat de nadruk op de
verstreken tijd komt te liggen
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3.2 Het wezen van het kunstwerk
De nadruk op de materialiteit van de voorstelling toont dus in meerdere opzichten de
radicalisering van het gebeurteniskarakter: de terugkeer naar de kern waaruit de
voorstelling bestaat. Hiermee benaderen we het terrein van de fenomenologen die zich
richten op het wezen van het kunstwerk. Zij benaderen het kunstwerk als fenomeen dat
zich onmiddellijk, voorafgaand aan enige vorm van betekenisgeving, in ons gevoel en
bewustzijn aandient (Van den Braembussche, 230). Het werk van fenomenoloog Martin
Heidegger biedt ook hier een filosofische onderbouwing. In het vorige hoofdstuk wees ik
op zijn driedeling in werk, tuig en ding die het gebeurteniskarakter in de kunsten
zichtbaar maken. Dit toonde Heideggers aandacht voor het zuivere ding dat staat en rust
in zichzelf, oftewel voor het kunstwerk als fenomeen.
Dit leidt mij tot Heideggers vraag naar de wezensherkomst van Tussen. Volgens
Heidegger toont namelijk alle kunst het wezen van gebeurtenissen, ervaringen en
menselijke houdingen, waardoor het gebeuren zich steeds opnieuw in het werk
actualiseert (Baumeister, 379). Deze zelfactualisering zien we in het theater in de
performatieve eigenschappen van de voorstelling. Het wezen van de voorstelling wordt
zichtbaar doordat de performatieve kenmerken terugkeren naar hun essentie. Het wezen
van de kunst is volgens Heidegger te vinden in het kunstwerk (Baumeister, 377‐379).
Doordat Tussen de eigen materiële kenmerken uitdrukkelijk op de voorgrond plaatst,
kunnen we het wezen van de voorstelling ontdekken en benoemen wat de essentie is
waar de voorstelling naar refereert. Het wezen van het werk kunnen we zien als een strijd
tussen wereld (‘Welt’) en aarde (‘Erde’), meent Heidegger. Met ‘aarde’ doelt hij op de
materiële presentie van het kunstwerk die een wereld opent die er nog niet was en die
zijn eigen materialiteit nadrukkelijk toont. Een werk is bijvoorbeeld niet van steen, wat
een straattegel wel is, maar in de steen (Baumeister, 373‐382). In een gebruiksvoorwerp
(een tuig) blijft de materialiteit onopgemerkt, zoals de verf op een muur, terwijl deze in
het kunstwerk juist onder de aandacht wordt gebracht. De verf op een schilderij vraagt
uitdrukkelijk om aandacht en bepaalt het wezen van het kunstwerk. Het begrip ‘wereld’
gebruikt Heidegger voornamelijk om het contrast met de aarde duidelijk te maken en
moeten we zien als het ‘ontvouwen’ en ‘oplichten’ (Van den Braembussche, 243).
De strijd tussen wereld en aarde toont een ‘spanningsvolle verbinding van
dingachtige geslotenheid en openheid’ die het wezen van het kunstwerk constitueert
(Baumeister, 381). ‘Het kunstwerk richt niet alleen een wereld op,’ verduidelijkt Van den
Braembussche, ‘maar brengt tegelijk de aarde tot stand’ (Van den Braembussche, 243).
De strijd tussen wereld en aarde bestaat dus uit de wisselwerking tussen het open
gebeurteniskarakter (het wordingsproces) en de materialiteit van de voorstelling. En juist
in deze wisselwerking vinden we het wezen van het werk: het belichaamt het werkachtige
van het kunstwerk, in Heideggers woorden (Van den Braembussche, 243). Het wezen van
het werk toont dus het werkachtige van het werk, dat wat theater theater maakt: haar
performativiteit.
Doordat het gebeuren zich steeds opnieuw in het werk actualiseert voor wie het
aanschouwt, komt in de ervaring van de toeschouwer de betekenis van het werk tot
leven. Het wezen van de voorstelling lijkt dus in de perceptie van de toeschouwer plaats
te vinden. Hier wil ik me in het volgende hoofdstuk op richten.
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Hoofdstuk 4. De intensivering van perceptie
Zoals we hebben gezien doet Tussen een grote aanspraak op de zintuigen en de
verbeelding van de theaterbezoeker: zien, horen en voelen maken de perceptie van de
individuele toeschouwer uit. De kern van de voorstelling wordt gevormd door de
radicalisering van het gebeurteniskarakter, hebben de vorige hoofdstukken aangetoond.
Schweigman weet dit effect te bereiken door de performatieve kenmerken van de
voorstelling terug te brengen tot hun essentie. Het vorige hoofdstuk toonde bovendien
aan dat het wezen van het werk tot uiting komt in de perceptie van de toeschouwer. In
dit hoofdstuk wil ik duidelijk maken dat de performativiteit van de theatrale interactie
belangrijker is geworden dan elk ander aspect en dat de voorstelling voor een groot deel
plaatsvindt in de verbeelding en de zintuiglijke ervaring van het publiek. We kunnen
hierdoor stellen dat in hedendaagse postdramatische voorstellingen de perceptie van de
toeschouwer wordt geïntensiveerd.
4.1 De performativiteit van de theatrale interactie
Wat betekent de radicalisering van het gebeurteniskarakter voor de theaterbeleving van
het publiek? Martin Heidegger en Martin Seel hebben aangetoond dat het
gebeurteniskarakter zich inderdaad voor het overgrote deel in de esthetische ervaring
van de toeschouwer afspeelt. Ook in het werk van Theodor W. Adorno, Karl Heinz Bohrer
en Chiel Kattenbelt zien we deze constatering, zij het op een meer indirecte manier
verwoord. Tussen toont het belang van de theatrale interactie op uiteenlopende
manieren. Kenmerkend is dat een sober gebruik van theatrale middelen in de voorstelling
een individuele, fysieke en zintuiglijke ervaring creëert. De toeschouwer kan niet anders
dan de voorstelling beleven, enkel observeren is onmogelijk. Ongeacht of het publiek zich
eraan toegeeft dwingen de heftige donkerslagen en het felle stroboscopische licht, de
harde muziek en de (in de slotscène letterlijk) voelbare aanwezigheid van de spelers hen
in een absoluut hier‐en‐nu. De ruimte en het gebruik van licht en geluid worden op deze
manier medespelers in de voorstelling en bepalen de ervaring van de toeschouwer. Deze
elementen sturen de perceptie door in fel licht te tonen of juist in volledige donkerte te
verhullen. De radicale versobering van de theatrale mogelijkheden spreekt de verbeelding
van de toeschouwers direct aan en zorgt ervoor dat zij zichzelf bewust in deze
tijdruimtelijke situatie ervaren. Het niet‐zien, de donkerte, wordt onderdeel van het
kijken. Het ‘zien’, het ervaren van de voorstelling, vindt ín deze wisselwerking tussen licht
en donker plaats.
Deze perceptiewijze vereist een sterke concentratie van zowel speler als publiek.
Schweigman verhoogt deze al vroeg in het proces, zoals ik in de beschrijving van de
voorstelling in het eerste hoofdstuk omschreef, door het publiek de tijd te geven om de
omschakeling van het dagelijks leven naar de theatrale situatie te maken. De
toeschouwer wordt zich bewuster van de situatie en van zichzelf, wat het besef van de
eigen fysieke aanwezigheid in de ruimte en de verhoudingen tot de andere aanwezigen
vergroot. We zien hier de neiging van postdramatische voorstellingen om zich te richten
op de individuele toeschouwer. Hans‐Thies Lehmann wijst in Postdramatisches Theater op
deze veranderde verhouding tussen het publiek en de voorstelling (Lehmann, 84‐85).
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Sinds de opheffing van de vierde wand wordt het publiek niet langer als geheel maar als
individuen benaderd, met een multi‐interpretabele voorstelling als gevolg.
Deze aanspraak op de toeschouwer als individu, dat zelf betekenis geeft aan dat
wat hij ziet, leidt tot een geïntensiveerde perceptie. In Tussen bereikt Schweigman dit
door de zintuigen van haar publiek zo intensief aan te spreken dat het onmogelijk is de
theatrale middelen te negeren. De geradicaliseerde inzet van de theatrale tekens maakt
het onmogelijk om de voorstelling passief te bekijken. Het postdramatisch theaterbeeld
eist een actieve blik van de toeschouwer, duidt Lehmann aan, die gedwongen wordt om
de toekenning van betekenis uit te stellen tot het eind van de voorstelling. Elk moment of
elk detail kan betekenisvol zijn voor de uiteindelijke ervaring van de voorstelling. Door de
non‐hiërarchische tekenindeling, waar ik in hoofdstuk 2 op wees, die meerdere tekens als
‘belangrijk’ of ‘betekenisbepalend’ onder de aandacht van het publiek brengt, lijkt elk
detail vervangbaar te zijn door een ander. De toeschouwer kan dus weinig anders dan
zich overgeven aan de zintuiglijke ervaring. Deze ‘actieve’ perceptie zien we bijvoorbeeld
in de eindscène van Tussen, waarin het flikkerende licht van een stroboscoop met korte
tussenpozen wordt afgewisseld met volledige donkerslag. In de momenten dat het
podium en de dansers te zien zijn valt er zoveel te zien dat het publiek actief keuzes moet
maken. Dit betekent vanzelfsprekend dat zij bepaalde dingen wel en andere dingen niet
meekrijgen.
De geïntensiveerde perceptie brengt dus een keuzevrijheid met zich mee. Deze
vrijheid kan echter ook beperkend aanvoelen, omdat de toeschouwer vaak onmogelijk
alles in zich op kan nemen. Dit leidt tot de perceptie van onafhankelijke verschijnselen op
het toneel en tegelijkertijd tot de ontdekking van verrassende correspondenties. Het
menselijk brein kan nu eenmaal niet goed omgaan met het ontbreken van verbindingen.
Wanneer elke logische connectie ontbreekt gaan onze hersenen actief op zoek naar
eventuele overeenkomsten en correlaties; hoe vergezocht deze ook mogen zijn wijst
Lehmann aan (Lehmann, 85). Ook al bestaat Tussen uit losse fragmenten: deze vormen
gezamenlijk een coherent geheel. De toeschouwer kan ritmes ontdekken in de
aaneenschakeling van momenten en kan af en toe kleine herhalingen opmerken. De
scène waarin enkel ‘zwevende’ lichaamsdelen te zien zijn (een hoofd, een voet, een hand)
komt bijvoorbeeld zowel in het begin als aan het einde van de voorstelling terug. Het is
aan de toeschouwer om structuren met bijvoorbeeld herhaling, vertraging of
verdubbeling te ontdekken en er betekenis aan toe te kennen. Postdramatisch theater
kan dus het beste worden gezien als een communicatief proces, verwoordt Lehmann dit
passend (Lehmann, 84). Elk individu ervaart zijn eigen voorstelling, nog sterker dan in het
dramatisch theater het geval was. Daar stuurde de inzet van de theatrale tekens de
perceptie in veel hogere mate.
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Door de non‐hiërarchische tekenindeling, waarin de theatrale tekens naast elkaar
bestaan, komt de nadruk te liggen op elementen als licht en geluid, die voorheen enkel in
dienst van de causaliteit en de lineairiteit werden ingezet. De korte tussenpozen tussen
licht en donkerslag en het gebruik van stroboscopisch licht en schrille vioolklanken
spreken direct de zintuigen van het publiek aan. Maar ook de inzet van tijd en ruimte kan
de perceptie intensiveren. Zo veroorzaakt Schweigman in Tussen een verscherpte
perceptie door te spelen met de inzet van de theatrale middelen, waarmee ze een eigen
wereld creëert die losstaat van de alledaagse werkelijkheid. De theatrale interactie wordt
in zoverre aangescherpt dat dit grote invloed heeft op de theaterbeleving van de
toeschouwer.

Afbeelding 4 De minimale belichting intensiveert de perceptie in Tussen
4.2 De voorstelling als onmiddellijke esthetische ervaring
Deze intensieve aanspraak op de perceptie van de toeschouwer kunnen we onderbouwen
en verhelderen vanuit de filosofie. Opnieuw betreden we het terrein van de
fenomenologen, die ook hier helpen de effecten van de performatieve keuzes op de
toeschouwer aan te wijzen en te verklaren. Martin Heidegger benoemt in zijn
fenomenologische werk de geïntensiveerde perceptie als een ervaring die aan elke vorm
van begrip of definiëring voorafgaat. Doordat de theatrale elementen de zintuigen van
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het publiek direct aanspreken ondergaan zij, in de woorden van Heidegger, een
onmiddellijke esthetische ervaring die een openheid voor de materialiteit van de
voorstelling schept (Van den Braembussche, 238). Heidegger verwoordt deze directe
ervaring als ‘de terugkeer naar de dingen zelf voor zover ze aan en in het bewustzijn van
de toeschouwer verschijnen’ (Van den Braembussche, 230). De radicalisering van de
performatieve kenmerken leidt dan ook tot de aandacht voor het kunstwerk als
fenomeen dat zich onmiddellijk, voorafgaand aan enige vorm van betekenisgeving, in ons
gevoel en bewustzijn aandient.
Wanneer we Tussen vanuit de fenomenologische invalshoek benaderen focussen
we ons op deze oorspronkelijke ervaring van de voorstelling. Hiermee wil Heidegger de
wezensherkomst van het kunstwerk achterhalen (Van den Braembussche, 234). Zoals we
in het vorige hoofdstuk zagen is het wezen van het werk te vinden in de performativiteit
van de theatrale eigenschappen waaruit de voorstelling is opgebouwd en in de
performativiteit van de theatrale interactie. Schweigman beïnvloedt de perceptie door de
theatrale middelen terug te brengen tot de essentie van het wezen, tot dat wat bepaalt
wat en hoe de voorstelling is. Hierdoor verschijnt de voorstelling onmiddellijk aan het
gevoel en de bewustwording van de toeschouwer. In termen van Charles Sanders Peirce,
de invloedrijke voorloper van Heidegger, ervaren de toeschouwers op dat moment ‘een
ervaring van in de werkelijkheid geworteld te zijn’ en een ‘betrokkenheid in en
gerichtheid op de wereld’ waarin zij leven (Kattenbelt 2005, 2). Peirce verwoordde deze
betrokkenheid als ‘intentionaliteit’, een begrip dat ook door Heidegger is overgenomen,
toont Chiel Kattenbelt aan (2005, 2). De toeschouwer wordt zich tijdens zijn aanwezigheid
bij een postdramatische voorstelling bewust van zijn eigen ervaring, doordat de
voorstelling ervaringskwaliteiten verbeeldt en een reflexieve houding van de
toeschouwer vereist.
De voorstelling dwingt de toeschouwer betekenis bij zichzelf te zoeken en zich te
verhouden tot de ruimte en de Ander (zowel tot de dansers als tot zijn
medetoeschouwers). Dit heeft tot gevolg dat de toeschouwer ‘zichzelf als in zijn wereld
geëngageerd waarneemt en ervaart’, verklaart Kattenbelt (2005, 16). Dit houdt in dat de
zintuiglijke ervaring die de voorstelling teweegbrengt de toeschouwer zeer bewust maakt
van zijn eigen aanwezigheid in het theater op dat betreffende moment in het hier en nu,
net als van het feit dat hij deel uitmaakt van een groep mensen die op datzelfde moment
een dergelijke zintuiglijke ervaring ondergaat. Dit veroorzaakt, onderstreept Martin Seel,
een kritische verlevendiging van de eigen ervaring (Kattenbelt 2005). In Tussen wordt de
toeschouwer zich bijvoorbeeld bewust van zichzelf als observerend object dat is
overgeleverd aan de macht van de theatermaker door het vertekenende effect dat de
stroboscoop op zijn perceptie heeft.
4.3 De zelfreflexieve toeschouwer
Ook de esthetische ervaring die de toeschouwer doormaakt bij het kijken of luisteren
naar een kunstwerk is door Seel aangeduid als het gebeurteniskarakter in de kunsten
(Kattenbelt 2005, 16). Volgens hem heeft elke kunsttoeschouwer een bepaald verlangen
om de eigen ervaring waarneembaar te maken en er op te reflecteren, in een context van
gedeelde levenservaringen, legt Chiel Kattenbelt uit (Kattenbelt 2005, 11, 17). Doordat
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het publiek uit individuen bestaat die op de betreffende avond gezamenlijk een
esthetische ervaring delen, krijgen zij de mogelijkheid aangereikt om zelf of met andere
bezoekers te reflecteren op de zojuist ondergane ervaring. Hiervoor is een reflexieve
houding tegenover de eigen ervaring van de voorstelling nodig. De zelfreflectie maakt de
toeschouwer bewust van zichzelf en zijn omgeving, van zijn ‘tijdgebonden
tegenwoordigheid van het‐in‐de‐wereld‐zijn’ zoals Heidegger de relatie tussen het
individu en zijn leefomgeving heeft aangeduid (Kattenbelt 2005, 17). Kattenbelt stelt dan
ook dat de performativiteit van de voorstelling bepaald wordt door de esthetische
oriëntatie van de toeschouwer. Betekenis bevindt zich volgens hem niet in een op zichzelf
staand esthetisch object, maar in de menselijke ervaring (Kattenbelt 2010). Expressie,
perceptie en ervaring zijn namelijk, meent hij in navolging van de fenomenologische
benadering van Peirce, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik sluit me bij hun denken
aan door te stellen dat de perceptie van de toeschouwer een constituerend onderdeel
van de theatervoorstelling is. In de verbeelding van het publiek ontstaat de voorstelling.
Wat gebeurt er in de voorstelling waardoor het publiek zich bewust wordt van
zichzelf als ervarend individu en op zichzelf gaat reflecteren? Ook hier is de radicalisering
van het gebeurteniskarakter de verklaring. Door het basale gebruik van theatrale
middelen zoals licht en geluid creëert Schweigman een wereld die nieuw is voor het
publiek en die zij niet kunnen herleiden tot hun dagelijkse realiteit. Het geradicaliseerde
gebeurteniskarakter van de voorstelling maakt het de toeschouwer mogelijk de
conventies die zijn dagelijks leven bepalen tijdelijk opzij te zetten. Om de voorstelling te
kunnen ervaren moet de toeschouwer een aanspraak doen op zijn verbeelding, waardoor
nieuwe ziens‐ en gedragswijzen zichtbaar worden. Theodor W. Adorno meende dat een
directe aanspraak op de zintuigen bereikt wordt door de opheffing van de esthetische
distantie in een ‘ongestileerde directheid’ (Baumeister, 419). De geradicaliseerde
performativiteit toont het publiek namelijk kanten van de werkelijkheid die niet met een
rationeel denken in regels en wetmatigheden ontdekt kunnen worden. Kunst moet dan
ook een raadselachtig inzicht tonen waar de betekenis niet van kan worden ontcijferd
(Baumeister, 416). Hierdoor worden verwachtingen namelijk doorbroken en komen
nieuwe kanten van de werkelijkheid aan het licht. Door terug te keren naar de essentie
van het theater, dus naar de radicalisering van licht, geluid en lichaam in Tussen, wordt de
voorstelling een uiting van het onbekende met verhulling als wezenskenmerk. Het publiek
levert een constante strijd tussen wel en niet zien, tussen betekenisgeving en de
onmogelijkheid daartoe.
Zoals het werk van Kandinsky en Goodman in hoofdstuk 2 al aantoonde, biedt het
naast elkaar bestaan van de theatrale tekens de toeschouwer de mogelijkheid het
kunstwerk te ervaren zoals het aan hem verschijnt, zonder vooropgelegde conventies die
dit in de weg staan. Kattenbelt wijst aan dat ook Seel heeft aangetoond dat de
toeschouwer hiermee zijn ‘in‐de‐wereld‐zijn’ kan ervaren (Kattenbelt 2005), wat hem
ontvankelijk maakt voor andere manieren om zich te verhouden tot zichzelf en de wereld.
Dit bewustzijn vergroot het besef van zijn aanwezigheid in het hier‐en‐nu, van de
gezamenlijke aanwezigheid met de spelers in dezelfde ruimte, en benadrukt dus de
performativiteit van de theatrale interactie. Jürgen Habermas wijst aan dat er hierdoor
ruimte ontstaat voor fantasie en spontaniteit, wat de mogelijkheid biedt om creatief op
de eigen ervaring te reflecteren (Kattenbelt 2005, 19). Uiteenlopende denkers hebben
dus benadrukt dat een voorstelling in realisme toeneemt naarmate deze abstracter
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wordt, doordat juist dan de toeschouwer onmiddellijk wordt aangesproken en op zichzelf
en zijn omgeving kan reflecteren.
Hedendaagse makers als Schweigman gaat het er dan ook om de theatrale
mechanismes zichtbaar te maken, zoals de voorgaande hoofdstukken duidelijk maakte.
Door bekende verwachtingspatronen te doorbreken wordt de verbeelding van de
toeschouwer aangesproken en krijgt de zelfreflexieve toeschouwer de mogelijkheid om
nieuwe vormen van gedrags‐ en zienswijzen op te doen (Kattenbelt 2005, 18). De
onmiddellijke ervaring die de toeschouwer bewustmaakt van zichzelf en van de wereld
om hem heen, vereist immers een aangepaste blik op de getoonde wereld. Uit Seels werk
kunnen we opmaken dat het gebeurteniskarakter een verklaring biedt waarom mensen
interesse hebben in kunst: ze kunnen zichzelf ermee verreiken. Doordat het publiek een
wereld voorgeschoteld krijgt die hen nog onbekend is, krijgen zij nieuwe manieren om
zich tot de wereld te verhouden aangereikt.

Afbeelding 5 Boukje Schweigman creëert in Tussen een nieuwe werkelijkheid
Tussen toont een geënsceneerde en ingekaderde wereld die we relatief onafhankelijk van
de externe wereld waarin ze plaatsvindt ervaren. De voorstelling vormt namelijk zelf de
eigen context en de eigen wereld waarin we die ervaren. Ook in het werk van Karl Heinz
Bohrer kunnen we vinden dat de performativiteit van de theatrale interactie de kern is
waar de voorstelling uit bestaat. Als reactie op het werk van Adorno werkte hij het begrip
‘plötzlichtkeit’ uit, waarmee hij verwijst naar de notie van onderbreking (Bohrer 1981).
Het kunstwerk wordt ervaren in een absolute tegenwoordigheid en wordt daarmee een
autonome werkelijkheid die verdwijnt met het verstrijken van de tijd en waar men enkel

24

Terug naar de basis
Hedendaags theater in een filosofische context

nog naar kan verlangen nadat het is verdwenen. Dit zien we in Tussen in het ontbreken
van elke verwijzing naar het verleden of de toekomst, maar enkel naar het nu. De
absolute tegenwoordigheid waarin de voorstelling wordt ervaren maakt deze tot een
autonome transitorische werkelijkheid. Daar waar een nieuwe ervaring wordt ervaren
ontstaat kunst, meent Bohrer, onafhankelijk van de inhoud van het kunstwerk
(Gumbrecht 1998). Ook voor hem constitueert niet de inhoud het kunstwerk, maar de
ervaring van de toeschouwer. We zien ook bij Bohrer, net als bij Heidegger, Seel en
Kattenbelt, een nadruk op de performativiteit van de theatrale interactie.
Ik heb in dit hoofdstuk aangetoond dat de radicalisering van het
gebeurteniskarakter de perceptie van de toeschouwer bepaalt en hem nieuwe ziens‐ en
gedragswijzen leert. De performativiteit van de theatrale interactie constitueert
bovendien de hedendaagse theatervoorstelling, hebben we gezien.
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Hoofdstuk 5. Nieuwe inzichten en vragen
De voorgaande hoofdstukken hebben een aantal belangrijke inzichten in de invloed van de
radicalisering van het gebeurteniskarakter op de voorstelling van Boukje Schweigman
opgeleverd. Met de uitgebreide filosofisch onderbouwde analyse van Tussen heb ik willen
aantonen hoe de nadruk op een relatieve onafhankelijkheid van de theatrale tekens, de
nadruk op de eigen materialiteit en de intensivering van perceptie de radicalisering van het
gebeurteniskarakter aantoonbaar maakt, en tevens wat er de invloed van is. Ik heb Tussen
als case study gekozen omdat de voorstelling deze drie kenmerken stuk voor stuk tot hun
uiterste doorvoert. Niet alle hedendaagse voorstellingen brengen de performatieve
kenmerken van hun werk zover terug tot hun essentie zoals Schweigman in haar werk doet,
maar vertonen in mindere mate nog altijd dezelfde eigenschappen. In dit concluderende
hoofdstuk wil ik de resultaten die de analyse van Tussen heeft opgeleverd in een breder
perspectief plaatsen door te bekijken welke inzichten er zijn opgedaan voor hedendaagse
postdramatische voorstellingen in het algemeen en welke vragen hieruit voort komen.
5.1 Concluderend: De toeschouwer als betekenistoekennend subject
Ik stel in dit onderzoek dat het essentieel is dat we ons bewust zijn van het
gebeurteniskarakter in hedendaagse voorstellingen, omdat we anders niet verder zullen
komen dan observaties en benoemingen. Het gebeurteniskarakter is de kern van elke
voorstelling en dus onmogelijk om buiten beschouwing te laten bij een theateranalyse. Ik
heb aangetoond dat elke voorstelling (postdramatisch of niet) wordt bepaald door een
gebeurteniskarakter en dat dit tot uiting komt in de performativiteit van de theatrale
tekens en in de performativiteit van de theatrale interactie. Het gebeurteniskarakter is
namelijk per definitie performatief: het voltrekt zich in het hier en nu voor iemand die het
aanschouwt.
In
hedendaagse
postdramatische
voorstellingen
wordt
dit
gebeurteniskarakter bovendien geradicaliseerd. De eigenschappen van de theatrale
tekens en van de theatrale interactie worden door de theatermaker tot hun essentie
teruggebracht, oftewel geradicaliseerd, door de theatrale tekens in een relatieve
onafhankelijkheid naast elkaar te plaatsen, door de eigen materialiteit te benadrukken en
door de perceptie van de toeschouwer te intensiveren. Kortom, de kern van hedendaagse
postdramatische voorstellingen is de radicalisering van het gebeurteniskarakter.
Het onderzoek naar de radicalisering van het gebeurteniskarakter in de vorige
hoofdstukken heeft boven alles aangetoond dat de theatrale interactie in hedendaags
theater een niet te ontkennen aandeel heeft in de constitutie van de voorstelling. De
radicalisering van het gebeurteniskarakter verhoogt het werkelijkheidsgehalte van
hedendaagse voorstelling enorm. Hierdoor doet de voorstelling afstand van tradities en
regels en kan het vrijuit een eigen logica ontwikkelen die rechtstreeks het bewustzijn van
de toeschouwer aanspreekt. De vernieuwde dramaturgie van de tijd, van de ruimte en
van het lichaam van de acteur of danser, vraagt ook om een vernieuwde dramaturgie van
de toeschouwer. Hedendaagse voorstellingen doen een aanspraak op de individuele
toeschouwer, die actief wordt aangesproken en zelf de voorstelling een unieke betekenis
toekent doordat deze alleen in zijn eigen verbeelding plaatsvindt.
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De toeschouwer krijgt in het hedendaags postdramatisch theater de mogelijkheid op zijn
eigen denken te reflecteren. De voorstelling maakt hem bewust van het eigen denken en
van zijn relatie tot anderen. De theatermaker creëert een wereld die onvoldoende
aanknopings‐ en referentiepunten biedt om met een rationele instelling waargenomen te
kunnen worden. Hierdoor ontstaat er desoriëntatie die een openheid en ontvankelijkheid
voor een onmiddellijke ervaring van de getoonde wereld veroorzaakt, die niet hoeft te
refereren aan de dagelijkse werkelijkheid. Dit maakt de esthetische zintuiglijke ervaring
mogelijk. Er wordt een eigen (beeld‐)taal gecreëerd, er bestaan andersoortige
verhoudingen tussen de subjecten die zich in deze wereld voortbewegen, er zijn
andersoortige ritmes aangebracht en nieuwe verbanden gelegd. De theatermaker kan dus
letterlijk een wereld creëren die nieuw is en daarmee de toeschouwer een ‘nieuwe’
ervaring van de wereld meegeven: nieuwe ziens‐ en gedragswijzen aanleren of opleggen.
Een theaterbezoek biedt dus de tijd en ruimte om een moment afstand te doen van de
dagelijkse gang van zaken en reflexief het eigen leven onder de loep te nemen.
Dit lijkt me een belangrijke uitkomst voor de theatermaker. Naar mijn idee
beschouwt de theatermaker zijn publiek veel te veel als vanzelfsprekend en heeft hij het
idee dat hij artistieke concessies moet doen als hij ‘rekening gaat houden’ met zijn
publiek. Maar waarom stuitten we zo vaak op weerstand als we de theatermaker wijzen
op de invloed van zijn keuzes op het publiek? Hiermee trek ik de autonomie van de
kunstenaar absoluut niet in twijfel. Ik pleit namelijk niet voor de aanpassing van de
voorstelling aan de wensen van het publiek om hen ‘tegemoet te komen’, maar voor een
aangescherpt inzicht in de invloed die de dramaturgische keuzes op de perceptie van de
toeschouwers kunnen hebben. Ik heb willen aanstippen hoe de inzet van de theatrale
mogelijkheden de perceptie kan beïnvloeden, waarmee de theatermaker zijn werk nog
indringender op zijn publiek kan laten inwerken. Dit kan de creativiteit juist verhogen en
vernieuwende dramaturgische keuzes zichtbaar maken.
5.2 Op zoek naar een passende benaming
De radicalisering van het gebeurteniskarakter maakt het dus mogelijk direct de zintuigen
van de toeschouwer aan te spreken. Hedendaagse postdramatische voorstellingen
kunnen dan ook vaak passend omschreven worden als een zintuiglijke ervaring. De term
ervaringstheater, die steeds meer aan populariteit wint in de hedendaagse
theaterpraktijk, is hiervoor dan ook erg geschikt. Hiermee benadrukken we bovendien de
voorstelling als esthetische communicatieve situatie. Ik ben van mening dat een
dergelijke benaming al veel beter aansluit bij het theater dat vandaag de dag in de
theaters staat dan Lehmanns term ‘postdramatisch’. Deze benaming heeft het
theaterwetenschappelijk discours zeker veel nieuwe inzichten opgeleverd, maar is aan
vervanging toe.
Inherent aan de term is namelijk de nadruk op een theater ‘na‐het‐dramatische´,
waarmee nog altijd wordt vastgehouden aan het dramatische, Aristotelische theater als
basis voor het theater in de eenentwintigste eeuw. Het wordt tijd om hiervan af te
stappen en elke nieuwe theateruiting als een op zichzelf staande ontwikkeling te
beschouwen, in plaats van ‘een reactie op’ of ‘een geëvolueerde versie van’ een
dramatische theatervorm. Ik stel dan ook voor om over een nieuwe benaming na te
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denken, die de veelzijdigheid van hedendaags theater weet te omvatten. Lehmanns term
concreet theater zie ik hierbij als een aardig opstapje naar een passende benaming voor
de veelomvattende theatervormen die we rond 2010 kennen. Ook al is deze term
misschien wat vaag, het benadrukt wel de onmiddellijkheid waarmee de performatieve
elementen direct aan de toeschouwer verschijnen. Zie het als een uitdaging, beste lezer,
en laat het eens de revue passeren wanneer je een nieuwe ervaring rijker het theater
verlaat.
5.3 Vooruitblik
Het uitermate zelfreflexieve en zelfreferentiële karakter van hedendaagse voorstellingen
roept de vraag op naar de definiëring van theater als theater. Ik heb aangetoond dat het
wezen van de theatervoorstelling tot uiting komt in de radicalisering van het
gebeurteniskarakter, oftewel in de nadruk op de elementen die theater tot theater
maken. De uiteenlopende theatervormen die we de laatste jaren kennen zoeken
hierbinnen de grenzen op van wat nog wel en wat misschien al niet meer tot theater
behoort. Hierdoor worden ook de verschillen en de overeenkomsten tussen theater en
andere media aan de kaak gesteld. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de vraag naar het
werkelijkheidsgehalte van theater, waar ik in dit onderzoek op wees. Vaker wordt film
immers gezien als het medium bij uitstek dat realistische kunst voortbrengt.
In dit onderzoek heb ik echter willen aantonen dat theater meer overeenkomsten
met de werkelijkheid vertoont dan elk ander medium. Film wordt als realistisch
beschouwd doordat de maakbaarheid van het medium onzichtbaar wordt weggepoetst in
de montage. Ik heb aan de hand van het werk van onder meer Kandinsky en Goodman
willen aantonen dat juist die maakbaarheid, juist het zichtbaar maken van de bouwstenen
waar het werk uit is opgebouwd, heel ‘werkelijk’ kan zijn. Een vervolgonderzoek naar de
performativiteit van de diverse media, of naar performativiteit als kenmerk van
intermedialiteit, lijkt me dan ook zeer interessant. Mogelijk levert het boek Mapping
Intermediality in Performance dat binnenkort onder redactie van Sarah Bay‐Cheng, Chiel
Kattenbelt, Andrew Lavender en Robin Nelson wordt uitgebracht, hier interessante
gedachten over (Kattenbelt 2010).
Hiernaast stel ik voor om dit onderzoek wat verder uit te zoomen en te bekijken
hoe mijn resultaten zich verhouden tot historische ontwikkelingen in de
theaterwetenschap. Ik zou de radicalisering van het gebeurteniskarakter toe willen
passen op eerdere ontwikkelingen in het theater of in andere media. Ik heb al kort de
avant‐gardisten en hun invloed op het hedendaags theater aangestipt, maar zou dit nog
verder willen verbreden. Wellicht kan de filosofische context uit dit onderzoek
interessante observaties voor de analyse van dramatische voorstellingen opleveren. Ook
in dergelijke voorstellingen wordt immers een wereld gecreëerd die nieuw is, maar die
daarentegen erg gesloten is. De voorstelling zal nooit, misschien een enkele uitzondering
daargelaten, een onmiddellijke ervaring van de performatieve kenmerken
teweegbrengen, die direct aan en in het bewustzijn van de individuele toeschouwer
verschijnt. Ik ben benieuwd wat de radicalisering van het gebeurteniskarakter in andere
theatervormen dan het postdramatische voor verrassende inzichten zal opleveren.
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