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Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift bouwt voort op drie voorbeeldige praktijken van digitale dans die 

gebruik maken van real-time interactieve technologie en motion-tracking software, om op 
theoretische wijze te analyseren hoe deze praktijken antropocentrische conventies van 
dans destabiliseren. Een algemeen geaccepteerd dansbegrip plaatst de menselijke 
danser in het centrum van de aandacht en verplaatst technologie naar de zijlijn. Dit 
proefschrift maakt gebruik van de theoretisch notie van performance om 1) de rol van 
technologie in danstheorie te herzien en een kader van 'technologische performance' te 
ontwikkelen die de actieve contributie van technologie aan choreografie onderkent, en 2) 
de relatie tussen menselijke performer en technologie als 'inter-performance' te denken, 
dat wil zeggen: als een choreografie die voortkomt uit de relatie tussen menselijke en 
technologische vormen van choreografie. Het proefschrift concludeert dat digitale dans de 
verschuiving laat zien naar een posthumanistisch dansparadigma en nieuwe inzichten 
biedt voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in posthumane danstheorie en -praktijk.

In het eerste hoofdstuk breng ik de ontwikkelingen in kaart van de rol die 
technologie speelde in dans en theater in de (laat) negentiende eeuw. Ik laat zien hoe 
specifieke artistieke en infrastructurele veranderingen in deze tijd leidden naar een 
totstandkoming van een hiërarchie in perceptueel belang, die de mens in het centrum van 
aandacht plaatste en de aanwezigheid van technologie en zijn esthetische effecten naar 
de zijlijn. Deze conventies blijken de conceptuele en infrastructurele erfenis voor digitale 
dans. Ik beargumenteer dat dit begrip van technologie in haar ondergeschikte rol ook 
voortleeft in actuele culturele danspraktijken, met name gedurende de ontwikkeling en 
perceptie van de choreografie.

In het tweede hoofdstuk onderzoek ik de ontwikkelingen in danspraktijken die 
veroorzaakt zijn door digitale dans. De case study voor dit onderzoek is de choreografie 
Apparition. Om deze veranderingen in kaart te brengen, onderzoek ik ten eerste de 
verschuivende betekenis van professionele rollen en expertises van alle betrokkenen in de 
ontwikkeling van choreografie, en ten tweede het perspectief van het publiek, 
vertegenwoordigd door kritieken van dansrecensenten. In specifiekere zin laat dit 
hoofdstuk zien hoe de integratie van het interactieve systeem en zijn esthetische effecten 
de hiërarchie van perceptueel belang destabiliseert. Het onderstreept daarnaast dat de 
notie van performance toegepast kan worden op de acties genomen door het interactieve 
systeem.
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Hoewel de vraag rondom het gebruik van technologie nadrukkelijk aanwezig is in 
de praktijk van digitale dans, wordt ze slechts een beperkte rol toegekend in 
theorievorming. Het derde hoofdstuk bestudeert recente literatuur van digitale dans en laat 
zien dat de notie van technologische performance ontbreekt in het discours. Ik benadruk 
hoe de bestaande literatuur over digitale dans de neiging heeft in drie brede categorieën 
te vallen ('van statische tot live media', 'metafysische extensie', 'lichaam en technologie in 
dialoog') en ik laat zien hoe elke categorie de hiërarchie van perceptueel belang in stand 
houdt. Hoewel er pogingen bestaan om het belang van technologie voor choreografie te 
onderkennen, beargumenteer ik dat deze te vaak versimpeld worden in programmatische, 
ongenuanceerde kaders. Dit weerhoudt theorievorming van digitale dans om recht te doen 
aan de actieve bijdrage van technologie.

In het vierde hoofdstuk breid ik de notie van performance uit naar de acties die 
genomen worden door het interactieve systeem. Ik bouw voort op de argumenten die Jon 
McKenzie maakt in Perform or Else (2001), om zo aan te tonen hoe een uitgebreider en 
meer interdisciplinair perspectief op de verschillende gebruiken van performance kunnen 
leiden tot zeer verschillende begrippen voor deze term en zijn evaluatieve criteria. 
McKenzie breekt radicaal met performancetheorie en onderzoekt de notie van 
performance binnen het domein van techno-onderzoek (zoals computerwetenschappen en 
raketwetenschappen). Zijn innovatieve analyse helpt mij aan te tonen dat de performance 
van technologie in dans beter beschouwd kan worden als een ondersteuning van 
technologische dansparadigma's. Ik vertaal het model dat gebruikt wordt in de evaluatie 
van technologische performance binnen het veld van techno-onderzoek naar uitvoerende 
digitale dans. Ik pas dit model vervolgens toe op de openingsscène van Glow, waar de 
nadruk gelegd wordt op de acties van het interactieve systeem.

In het afsluitende hoofdstuk herzie ik de notie van performance als 
interperformance, om zo choreografie in uitvoerende digitale dans, die voorkomt uit de 
relatie tussen menselijke en technologische performanceconcepten, beter te kunnen 
begrijpen. Hoewel mens en technologie verschillende elementen in performance zijn, 
kunnen ze samengebracht worden met gemeenschappelijke concepten van performance 
en techniek. Voor dit argument maak ik gebruik van de notie van agency en beschouw ik 
performance als een technologische capaciteit. Ik illustreer mijn argument met een close 
reading van 16 [R]evolutions. Het hoofdstuk concludeert dat digitale dans de toetrede van 
danskunst in het posthumane paradigma inluidt.
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