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door platform scenography
concept: liesbeth groot nibbelink, ariane trümper,
nienke scholts, sanne leufkens
De afgelopen jaren is ‘expanded’ het buzzword in de
theorie en praktijk van theater, performance, scenografie en dramaturgie. Er verschenen boeken met titels als
Scenography Expanded en Beyond Scenography waarin
wordt geconstateerd dat scenografie zich in toenemende
mate buiten de grenzen van het theater afspeelt en radicaal naar buiten beweegt. Scenografie wordt een transdisciplinaire ontwerppraktijk die niet alleen in het theater
te vinden is, maar ook in de publieke ruimte, winkels,
grafisch ontwerp, vliegvelden, rechtbanken, televisiestudio’s, herkenbaar in de branding van merken en levensstijlen, in hippe koffiebarretjes, tentoonstellingsontwerp
en meer. Tegelijkertijd met deze uitdijende beweging
ontstaat de vraag wat er dan precies naar buiten beweegt?
Wat kenmerkt scenografie, en hoe manifesteert zich dat
in die andere domeinen? Hoe en waar zien we scenografie
in de dagelijkse realiteit?
Dit zijn vragen waarin ook Platform-Scenography (P-S)
zich graag verdiept. P-S ziet scenografie als een procesgerichte ontwerppraktijk met een eigen manier van
werken en denken waarin middels het ontwerp gezocht
wordt naar specifieke werkingen voor zowel performers
als toeschouwers. P-S vertrekt vanuit het standpunt dat
scenografie heel letterlijk iets doet, iets teweegbrengt,
op een manier waarin het zich onderscheidt van andere
ontwerpdisciplines. Vaak is scenografie gericht op het
ontwerpen van handelings- en ervaringsmogelijkheden
waarbij de inzet is om aan de functionaliteit van alledag
te ontsnappen, om openingen te creëren in de alledaagse
werkelijkheid, en de blik op de realiteit te doen kantelen.
Scenografisch werken en denken kenmerkt zich ook
door een focus op zintuiglijke waarneming, een gevoeligheid voor vorm, lijn, kleur en materiaal, voor fricties en
contrasten, voor ruimtelijke organisatie én het ongeregelde, en een fascinatie voor de banaliteit of trivialiteit van
menselijk gedrag.
Hoewel scenografie zich niet beperkt tot louter ruimtelijk ontwerp is Henri Lefebvres driedeling van perceived,

conceived and lived space nog altijd bruikbaar om een
scenografische sensitiviteit te beschrijven. Ruimte is niet
alleen meetbaar of waarneembaar (perceived space); ze
draagt allerlei betekenissen, ideeën en ideologieën in
zich (conceived space) én ze wordt gebruikt, er wordt in
geleefd (lived space). Scenografie besteedt aandacht aan
alle drie componenten: ze maakt ons gevoelig voor het
waarneembare, ze herdenkt en kantelt het denkbare en
laat ons intunen op de ervaring en werking van ruimte:
zaken die vaak niet opgemerkt worden wanneer je alleen
maar op de functionaliteit van een ruimte let.
Ook architectuur denkt na over hoe ruimtes gebruikt
kunnen worden, uitgedrukt in het ‘programma’ van architectuur. Dit programma heeft echter de neiging om zich
vooral op de functionaliteit te richten, en perceived space
en conceived space voorop te zetten. Doorgaans beschrijft
het programma het ‘ontworpen gebruik’: de winkel wordt
gebruikt om te winkelen, de parkeerplaats om te parkeren,
het bankje in het park is er voor de ontspanning, de prullenbak voor het vuil. Scenografie daarentegen is geïnteresseerd in de werking en dramaturgie van dat programma,
zou je kunnen zeggen: in wat dat programma veroorzaakt,
bedoeld én onbedoeld. Scenografie heeft daarbij een zwak
voor het afwijkende gebruik. En dat komt waarschijnlijk
doordat scenografie geworteld is in het theater; in talloze
situaties waarin de dingen juist nét niet lukken of pijnlijk
schuren, waar mensen juist niet succesvol zijn of boekjes
te buiten gaan, wat leidt tot conflicten en paradoxen, tot
absurde of pijnlijke situaties, etcetera.
In een poging om te laten zien en te benoemen wat
(expanded) scenography nou specifiek maakt zijn op de
volgende pagina’s een aantal foto’s, teksten en vragen opgenomen, en fragmenten van een scenografisch manifest
dat P-S opstelde, bij wijze van ‘portals’ naar de scenografische blik. We laten een scenografische sensitiviteit los
op de realiteit, dat wil zeggen: we kijken naar de realiteit
als een vorm van (artistiek) ontwerp. Scenografie laat ons
zien dat alles is ontworpen, en maakt ons gevoelig voor de
werking van dat ontwerp.
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te komen kijken. Net als ‘staging’ of
‘enscenering’ is het een scenografische
praktijk: de aandacht organiseren,
iets tonen of belichten, iets zodanig
presenteren dat het gezien wordt.
De vrouw in het licht echter, lijkt de
man niet te (willen?) zien. Het is dan
ook zeer onwaarschijnlijk dat hij het
onderwerp van de bewuste tentoonstelling is.
Wie of wat wordt hier nu geëxposeerd? De man die zijn best doet
niet op te vallen, de vrouw die zich
mogelijk van geen kwaad bewust is,
een maatschappelijke misstand, dan
wel persoonlijke tragedie? Het spel van
contrasten?
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contrast
wrijving
frictie
staging
enscenering

Dit is een straat in Praag. Een beeld vol
contrasten, op allerlei niveaus.
Om te beginnen met het licht: we
zien een wat oudere dame, omgeven
door vrij warm licht, als van een late
herfstzon. Iets links van het midden
in de foto is een donkere ‘pijl’ te zien,
waarschijnlijk veroorzaakt door een
schaduwgevend balkon of uitsteeksel
dat zich buiten de foto bevindt. De pijl
wijst naar een liggende figuur in de
schaduw, mogelijk een dakloze. Er ligt
een koffiebekertje op de vloer. Het ligt
op de zijkant, net als de slapende man.
Achter de man hangt een bordje,
met daarop het woord ‘expositie’.
Een expositie is een uitnodiging om
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compositie
werking
De IKEA in Rotterdam. De IKEA is
één groot decor. Banken, tafels, kleuren en kleden zijn doorgaans smaakvol
gerangschikt en mooi bij elkaar gezet.
De beoogde werking van het IKEAarrangement is dat het jou als bezoeker
moet doen geloven dat het een plek
is waar je graag zou willen zijn. Dat
IKEA het huis maakt waar je graag in
zou willen leven.
Deze keer staan de meubels niet
mooi bij elkaar.
De ruimte is afgesloten. Je mag er nu
juist niet in.
In plaats van een zorgvuldige
compositie zien we nu een afgeraffeld
gestapel.
De stoelen en planten verdringen
elkaar op het aanrecht.

De tijdloze klok wordt ondersteund
door de handige afvalscheidingsbak.
Het zou een kunst-installatie
kunnen zijn, waarin objecten hun
functionaliteit hebben verloren. Al die
praktische en handzame objecten die
bedoeld waren om het leven aangenamer te maken zijn opeens nutteloos
geworden. Nu zijn het spelers in een
bouwwerk van kleuren en vormen.
Dit functieloze stapelwerk staat in
sterk contrast met de omgeving die
doorgaans volledig doordacht is. In de
IKEA is alles doorgecomponeerd. Het
is precies uitgedacht wat je zou moeten
ervaren, hoe je loopt, waar je zit en
waar je koopt. De ervaring is georganiseerd. Nu is dat allemaal niet het geval.
Nu lijkt het eerder een crime scene.
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wand. Tegelijkertijd lijken de muur en
het huis bij elkaar te horen, alsof het
precies zo ontworpen is: het grijsbruin
van de muur keert terug in het huis, het
gebroken wit van het huis treffen we
ook aan op de muur. Plotseling lijkt het
geen toeval maar juist heel nauwkeurig
vormgegeven . Als een scenografisch
ontwerp. Voor welke tekst of voorstelling zou dit het ontwerp zijn?

Een dixi op z’n kant in de poort van
een oud, statig gebouw.
Een gebouw waar het draait om de
buitenkant: een façade ophouden,
statigheid uitstralen,
schone schijn. Bij een dixi gaat het
niet zozeer om de buitenkant maar om
wat er in het huisje gebeurt. Een poort
organiseert de ‘doorgang’, ze maakt een
passage, je kunt er onderdoor lopen.
De dixi sluit de doorgang af, je kunt
er letterlijk niet om heen.
De dixi – een scenografische interventie of een politiek-anarchistische
daad: letterlijk schijten op de macht?
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glitch
césuur
interruptie
ruimtelijke
organisatie

Deze muur staat in Berlijn, vlakbij
de voormalige Muur. Wat zou hier
gebeurd kunnen zijn? We zien een huis
dat vreemd genoeg dwars door een
gat in de muur lijkt te groeien. Hoe is
dit huis hier gekomen? En waarom?
Woont er iemand in dit huis? Het huis
vormt een groot contrast met de hoge
blinde grijsbruine muur aan weerszijden, als een glitch in een verder dichte
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Brighton, een Engels kustplaatsje
waar zee, strand en amusement innig
verstrengeld zijn geraakt. Ook de
discobal en de donut zijn een connectie aangegaan: ze vormen samen
een beeldrijm. Ze hebben niet echt
iets met elkaar te maken maar door
hun ronde vorm ontstaat er toch een
verband. Naast de ronde vormen
zijn er allerlei grafische elementen
die het beeld bepalen: de lijn van de
zee aan de horizon en die van het
strand, de diagonaal van de pier, de
verticale lijn van de pilaar. Het meest
in de aandacht springt misschien het

‘verstoorde’ perspectief in de glazen
discobal: we zien opnieuw de zee maar
nu zonder de horizon. We zien ook
de boulevard van Brighton, die zich
in werkelijkheid achter de rug van
de ‘kijker’ bevindt. De discobal zelf
reflecteert in de kleine lichtvlekken op
de pilaar.
Deze discobal ‘doet’ wat scenografie
doet: ze stuurt de aandacht en activeert de waarneming. De bal laat ons
de wereld zien vanuit een onverwachte
‘hoek’, laat ons zien wat we nog niet
eerder zagen, bevraagt onze kijkpositie en kantelt het perspectief.

waarneming
perspectief
kijken en kijkposities
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Stills uit centrAlien, video van Ariane
Trümper, zie voor de volledige video:
http://www.arianetrümper.de/centralien/

125

theaterjaarboek 2017/2018

Het Centraal Station van New York is één
van de drukste stations ter wereld. Het is
er extreem lawaaierig, mensen hollen af
en aan, alles beweegt en overal is chaos.
Te midden van deze turbulentie schuift
er vrijwel geluidloos een grote grijze
advertentie-zuil door de massa. In eerste
instantie lijkt het een ‘alien object’, een
grijs gevaarte dat niet thuishoort in deze
ruimte. En toch verplaatst de reclamezuil zich buitengewoon smooth; soepel
en zonder botsingen bereikt de zuil de
andere kant van de stationshal. Deze
souplesse is te danken aan de begeleidende stations-werkers, die met zaklantaarns
een pad banen door de mensenmassa.
Tegen het oorverdovende geluid kunnen
ze niet op; voor het licht gaat iedereen
opzij. Deze interventie getuigt van een
grote scenografische intelligentie: deze
stations-werkers zijn zich heel goed
bewust van waar ze zijn. Ze snappen hoe
deze ruimte werkt en hoe licht functioneert, wat karakteristiek is voor deze
plek en hoe daarop te reageren. Met een
subtiele ingreep sturen zij het gedrag van
de mensen in de ruimte: niemand wordt
gevraagd opzij te gaan, maar iedereen beweegt. Het is precies hoe wetenschappers
Joslin McKinney en Philip Butterworth
scenografie beschrijven, namelijk als een
‘act of orchestrating and maneuvering the
performance space’.
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Een dagdagelijkse scene
in een metro in Tokyo.
Een clash tussen fictie en
realiteit ook.
Twee reizigers in beige,
zwart en grijs, de hand aan
de smartphone. Ze dragen
praktische outfits, die zo
uniform zijn dat het op,
eh, uniforms gaat lijken.
Ondanks de synchrone
houding en handelingen is
er geen contact. Ze zijn gescheiden door mondkapjes,
beeldschermen en een hekje.
Tussen hun beider hoofden
zien we een advertentie.
Het is niet duidelijk wat de
poster precies wil verkopen,
maar het contrast met de

scène in de metro kon haast
niet groter zijn. We zien
een close up van vrouw en
een man, tamelijk naakt, en
dicht bij elkaar. De vrouw
plaatst haar vinger op de
mond van de man, de adem
stroomt vrij, ze zoeken oogcontact met de kijker.
Deze scène in de metro
zou zomaar een scène uit
een voorstelling kunnen
zijn. Een voorstelling over
verlangen naar verbinding
of juist de wens om jezelf af
te sluiten, over het willen
ontsnappen aan een fysieke
wereld en alle lichaamssappen en ziektekiemen die er
deel van uitmaken.

expanded costume
Dit is een selectie uit de
‘Moeders en Dochters’
serie van Sanne Leufkens.
Wat zullen we er nog
over zeggen? Hoeveel
luider en duidelijker kan
het zijn, dan dit gebaar
waarmee mensen via hun
kleding uitdrukken: wij
horen bij elkaar! Dezelfde
kleuren en stoffen,
dezelfde stijl, gelijkaardige haardracht, zelfs
in de houding spiegelen
ze elkaar. Kleding is een
verhaal, is een uitdrukking
van relaties, van gedrag,
van onbewuste verlangens,
in materiaalgevoeligheid,
vorm en kleur van je kleding. De dames in het geel,
strakke broek, sportschoenen en grote tas maken een
selfie. Waarschijnlijk om
elders te laten zien dat zij
hier waren: samen!

gekantelde werkelijkheid

soort vergeten hoeken en holletjes, maar
meestal zijn ze niet zo goed verlicht.
Nu de ruimte zo helder wordt beschenen ontstaat de verwachting dat hier
iets staat te gebeuren, iets zou kunnen
gebeuren. Het is precies de ‘lege ruimte’
die Peter Brook al eens beschreef – al
zullen scenografen altijd beweren dat
een ruimte nooit leeg is. Het rood en
wit en het blauwe licht, het beton, de
afgesloten ruimtes, de opening aan de

Dit is in Utrecht. Het is een beeld vol met
lijnen en kleuren en gekleurde lijnen.
Je vraagt je af waar je nu precies naar
kijkt, en dat is tegelijkertijd de aantrekkelijkheid ervan. Het is eigenlijk een
(geïmproviseerde) parkeerplaats maar
het is veel leuker om in het spel van de
gele pionnen, witte strepen en gekleurde
balken een verhaal te gaan zien. De gele
pionnen zouden ook een soort levende
entiteiten kunnen zijn, die ons, toeschouwers, rechtstreeks aankijken. Door hun

vorm, kleur en de openingen bovenin is
het vrij makkelijk om ze te personifiëren.
We zouden er het koor van een opera in
kunnen gaan zien, of dat van een Griekse
tragedie, pompom. Een koor dat opkomt
om een klaagzang te houden, niet over
de parkeersituatie in Utrecht, maar over
existentiële vragen. Dit brengt ons bij
een andere fundamentele vraag: Ligt
scenografie besloten in het ontwerp van
ruimtes en objecten in de dagelijkse realiteit, of bestaat het in onze blik?

kant van de ‘toeschouwers’: dit alles
bij elkaar communiceert en heeft een
werking. Eén onderdeel van die werking
is de associatie dat we hier net zo goed
naar een klein black-boxje kijken. Zelfs
de verhouding tussen hoogte en breedte
is ‘goed’: hier zou zo een film geprojecteerd kunnen worden; deze verhouding
kenmerkt menig lijsttoneel. Nu nog
bedenken welke voorstelling zich hier af
zou kunnen spelen.

Verantwoording
foto pagina 121: sigrid merx
foto’s pagina 122,123,124,125,126
onder: ariane trümper
foto pagina 126 boven: nienke scholts
foto’s pagina 126 onder,127 boven:
sanne leufkens
grafisch ontwerp manifest
postcards: we-are-amp
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Deze foto documenteert een afgesloten
passage of ondergrondse tunnel, maar
het zou ook een toneeltje kunnen zijn.
We kunnen ons afvragen wat er zich
achter de dichtgemetselde doorgang bevindt. We kunnen ons afvragen waar het
publiek zou zitten en wie er zou opkomen
door de rode deur rechts?
Wanneer je iets langer naar de foto
kijkt, valt op dat er iets aan de hand is
met het licht. We kennen allemaal wel dit

