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Inn het theater zit het publiek vaak in het donker. Alle aandacht gaat uit naar 
datgenee wat op het verlichte toneel te zien is. Deze ruimtelijke organisatie 
zouu je kunnen zien als metafoor voor de verhouding tussen kijker en bekeke-
nee in veel theorie over de manier waarop voorstellingen betekenis krijgen. 
Enerzijdss is de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van toeschouwer en acteur, 
danserr of performer vaak de kern van basisdefinities van wat theater 'in 
wezen'' is. Deze gelijktijdige aanwezigheid is datgene waarin theater zich 
onderscheidtt van bijvoorbeeld film. Anderzijds echter krijgt de fysieke aanwe-
zigheidd van met name de toeschouwer in theorieën van theatrale betekenis-
productiee nauwelijks gestalte. Alhoewel theatersemiotiek en performance 
theoriee hebben bijgedragen aan een begrip van theater dat voorbij gaat aan 
tekst,, en ruimte gemaakt hebben voor een begrip van theater waarin aandacht 
iss voor het visuele, het performatieve en het lichamelijke op het toneel, staat 
dee relatie tussen datgene wat gezien wordt en de kijker die het als zodanig 
ziet,, zelden ter discussie. Er is sprake van toenemende aandacht voor visuele 
tekens,, maar wat veelal buiten beschouwing blijft is door wie die tekens 
gezienn worden zoals ze worden gezien, en wat het betekent om ze als zodanig 
tee zien. 

Dee rol van de kijker in theatertheorie is veelal die van wat in het engels 
zoo mooi het disembodied l/eye genoemd wordt. Deze rol is typisch voor de 
modernee tijd waarin de nadruk is komen te liggen op visuele waarneming als 
geïsoleerdd van de andere zintuigen en van het lichaam. Juist vanwege deze 
schijnbaree onafhankelijkheid van het lichamelijke, plaatselijke en tijdelijke 
kann zien, meer dan andere zintuiglijke waarneming, geassocieerd worden met 
weten,, met kennis en met objectiviteit. Het is van alle zintuiglijke waarne-
mingenn met name het zien dat ons in direct contact lijkt te kunnen brengen 
mett datgene wat zich voordoet in de wereld om ons heen, of op het toneel. 

Volgenss Martin Jay (Downcast Eyes: The Denigration of Vision in 
Twentieth-CenturyTwentieth-Century French Thought, California University Press, 1993) hangt 
dee ontwikkeling van dit moderne visuele paradigma samen met een hele 
constellatiee van sociale, politieke, esthetische en technische factoren die 
gezamenlijkk geresulteerd hebben in wat, in retrospectief, de 'rationalisatie 
vann het zien' genoemd wordt. In de loop van de 20e eeuw komt er steeds 
meerr kritiek op dit begrip van zien en van de kijker, een ontwikkeling die Jay 
thethe denigration of vision noemt. 'Denigration' omdat als gevolg van deze 
kritiekk het zien en de kijker hun vermeende superioriteit verliezen. De 
geprivilegieerdee positie van het zien en van de kijker blijken niet langer 
houdbaarr te zijn. Het wordt duidelijk dat kijken een activiteit is waarin de 
kijkerr de visuele wereld construeert veeleer dan passief waarneemt, en dat 
doett volgens cultureel specifieke patronen. 

Alss datgene wat gezien wordt en de kijker als subject niet los van elkaar 
begrepenn kunnen worden, dan is dat wat gezien wordt niet simpelweg 
datgenee wat aanwezig is en geregistreerd wordt, maar altijd al een inter-
pretatiee van de kijker waarin de kenmerken die deze kijker maken tot wie 
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hijj of zij is, onvermijdelijk meespelen. Tegelijkertijd zal de manier waarop 
datgenee wat gezien wordt (de voorstelling) de kijker aanspreekt, van invloed 
zijnn op de manier waarop de kijker zich van zichzelf in relatie tot het 
bekekenee bewust wordt. Dat kan heel onopgemerkt gaan, zoals in conventio-
nelee theatersituaties die impliciet de culturele vooronderstelling van het 
disembodieddisembodied l/eye bevestigen. Theatervoorstellingen kunnen kijkers echter 
ookk aanspreken op manieren die in strijd zijn met deze vooronderstellingen, 
mett als gevolg dat de positie van de kijker als schijnbaar disembodied l/eye 
ondermijndd wordt. In mijn onderzoek is een selectie van dergelijke voorstel-
lingenn beginpunt voor een her-denking van de rol en positie van de kijker. 

Dezee theatervoorstellingen fungeren in mijn onderzoek als theoretische 
objecten.. Net als theoretische teksten doen deze voorstellingen (impliciet of 
expliciet)) uitspraken over de manier waarop wat we zien in het theater tot 
standd komt. Theoretische teksten doen dat in een academisch discours. In de 
voorstellingenn zijn deze uitspraken geformuleerd in het artistieke discours van 
hett theater wat weer heel andere mogelijkheden biedt. In mijn proefschrift 
confronteerr ik academische en artistieke teksten met elkaar en tracht de 
verschillenn productief te maken. Zo laat ik zien hoe Gonnie Heggens Looking 
forfor Peter (1996) helpt om bewust te worden van gender-aspecten van kijken, 
hoee De Zieleweg van de Danser (1997) van Gerardjan Rijnders en Krisztina 
dee Chatel licht werpt op de relatie tussen de ontlichaamde conditie van de 
kijkerr en het psychoanalytische model van het subject, en hoe William 
Forsythe'ss Artifact de aandacht vestigt op de betrokkenheid van de 
toeschouwerr in het tot stand komen van de betekenis van wat hij of zij ziet. 

Nett zoals een taalgebruiker door een taaluiting van een 'ik' die spreekt 
aangesprokenn wordt als een 'jij' die luistert, zo wordt een kijker aangesproken 
doorr een voorstelling als visuele uiting. Echter, er is iets vreemds en 
verwarrendss aan de hand met de manier waarop een kijker als kijker 
'geplaatst'' wordt door wat hij of zij ziet: de positie van de kijker is niet die 
vann een ' j i j ' die aangesproken wordt, maar van een 'ik' die ziet. Deze 
complicatiee wordt in Artifact expliciet aan de orde gesteld door middel van de 
vraagg "Do you see what I mean?" waarmee een van de personages op toneel 
zichh richt tot het publiek. 

"Doo you see what I mean?" stelt een problematiek aan de orde die 
centraall staat in een belangrijke ontwikkeling in de theatersemiotiek uit de 
tijdd dat Artifact in première ging: de ontwikkeling van een tamelijk statische 
semiotischee benadering gebaseerd op structuralistische semiotiek van De 
Saussuree naar een semiotiek met meer aandacht voor tekengebruikers en 
processenn van receptie. Vanaf begin jaren '80 groeit de belangstelling voor 
eenn pragmatische benadering waarin aan de dualiteit van teken en betekenis 
typischh voor het structuralistische model een derde term wordt toegevoegd: 
dee interpretant. Deze derde term vestigt de aandacht op het verband tussen 
betekeniss en subjectiviteit. 

All te gemakkelijk wordt denken in termen van subjectiviteit afgedaan 
alss zou dat leiden tot relativiteit, willekeur of totale vrijheid in persoonlijke 
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keuze.. In feite echter impliceert de semiotiek van het subject kritiek op 
preciess de mogelijkheid van zowel vrijheid als totale willekeur. De semiotiek 
vann het subject vestigt de aandacht op hoe subject en betekenis in relatie tot 
elkaarr tot stand komen; dat het subject en de wereld zoals die aan hem of 
haarr verschijnt daarom niet los van elkaar begrepen kunnen worden. Dit is 
eenn belangrijke vooronderstelling van mijn onderzoek. 

Omm de interactie tussen kijker en bekekene in het theater te analyseren, 
introduceerr ik een driehoeksmodel. Dit model helpt mij om binnen het brede 
begripp subjectiviteit drie verschillende posities te onderscheiden die mee-
spelenn in die interactie tussen voorstelling en toeschouwer: datgene wat te 
zienn is op het toneel (het subject van de voorstelling), degene die kijkt (de 
individuelee kijker als subject) en de subjectpositie zoals die geïmpliceerd 
wordtt door datgene wat er op toneel te zien is (het zg. subject of vision). 
Dezee laatst positie is vergelijkbaar met het gezichtspunt in een perspectief-
tekening.. Het is een positie die deel is van de manier waarop de toeschouwer 
doorr het beeld of de voorstelling aangesproken wordt en die bemiddelt in de 
relatiee tussen de kijker en datgene wat gezien wordt. 

Hett door mij voorgestelde driehoeksmodel maakt het mogelijk om de 
relatiee tussen kijker en bekekene in het theater te begrijpen in termen van 
positionering.. De theatrale gebeurtenis impliceert een bepaalde positie voor 
dee kijker als subject of vision. Ik laat de overeenkomsten zien tussen de 
manierr waarop de toeschouwer aangesproken wordt in een conventionele 
theaterr situatie en de manier waarop een kijker aangesproken wordt door een 
perspectieftekening:: beide ondersteunen een (impliciet) zelfbegrip als ont-
lichaamdee kijker. Ik laat ook zien hoe sommige hedendaagse voorstellingen 
zoalss Artifact die suggestie ondermijnen en de aandacht vestigen op wat in 
dezee situatie onzichtbaar blijft maar desalniettemin meespeelt. 

Inn hoofdstuk 2 bespreek ik het begrip focalisatie. Dit begrip helpt mij 
omm te beschrijven hoe een kijker door een voorstelling uitgenodigd wordt om 
eenn bepaalde kijkpositie in te nemen. Of een werkelijke kijker zich in deze 
doorr de voorstelling voorgestelde positie wil en kan verplaatsen hangt af van 
wiee de werkelijke kijker is en hoe deze kijker als subject zich verhoudt tot die 
geïmpliceerdee kijkpositie. 

Inn hoofdstuk 3 stel ik de begrippen absorptie en theatraliteit voor om 
dee effecten van de interactie tussen het subject of vision en de werkelijke 
kijkerr te beschrijven. Absorptie beschrijft het effect dat optreedt wanneer een 
kijkerr automatisch de geïmpliceerde positie inneemt waardoor kijken schijn-
baarr onbemiddeld verloopt. Van een (cultureel specifieke) relatie tussen 
kijkerr en bekekene lijkt geen sprake. In tegendeel, er lijkt überhaupt geen 
sprakee van enige relatie en de kijker wordt als het ware het bekekene 
ingezogen.. Theatraliteit beschrijft het tegenovergestelde geval. De kijker blijft 
zichh bewust van de afstand tussen hem of haarzelf en het bekekene, van 
hoee hij of zij aangesproken wordt als kijker en uitgenodigd wordt om op een 
bepaaldee manier te kijken. 
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Inn deel II ga ik verder in op de specifieke eigenschappen van het 
subjectsubject of vision, zoals dat deel is van de manier waarop een kijker door een 
voorstellingg aangesproken wordt. Ik bespreek Mieke Bals begrippen navel en 
gesturegesture of exposure als beginpunt voor een analyse van de relatie tussen 
kijkerr en bekekene. Verder bespreek ik de begrippen screen, gaze, productive 
lookingenlookingen empowered transvestism. Al deze begrippen zijn ontwikkeld vanuit 
feministischee kritiek op het model van het subject zoals voorgesteld door 
Freudd en Lacan. Deze kritiek heeft geholpen om het psychoanalytische model 
vann het subject op een nieuwe manier bruikbaar te maken als model van hoe 
subjectiviteitt binnen een cultureel en historisch specifieke context verschijnt. 
Tevenss vestigt deze kritiek de aandacht op hoe de schijnbare universaliteit 
vann het psychoanalytische model een heel specifiek gezichtspunt verhult. 
Ditt is een gezichtspunt dat, precies omdat het onzichtbaar blijft, kan preten-
derenn universeel te zijn. 

Inn het laatste hoofdstuk van deel II bespreek ik ook John Martins 
conceptt inner mimicry. Martin introduceert inner mimicry om te beschrijven 
hoe,, in het kijken naar moderne dans, de kijker als het ware meebeweegt met 
dee danser die hij of zij op het toneel ziet (Introduction to the Dance, Dance 
Horizonss Incorporated, 1939} In Martins begrip van kijken naar dans speelt 
hett lichaam van de kijker een grote rol. Een rol bovendien, die constructief 
enn creatief is. Anderzijds kleven er ook de nodige nadelen aan Martins model. 
Nett zoals het psychoanalytische model van het subject laat Martins inner 
mimicrymimicry weinig ruimte voor diversiteit in termen van gender, ras en maat-
schappelijkee klasse, en evenmin voor culturele en historische diversiteit. 
Desalnietteminn biedt inner mimicry een bruikbaar aanknopingspunt voor een 
herzieningg van de rol van de kijker als lichaam. In het laatste hoofdstuk van 
deell III kom ik daarom terug op Martin en gebruik zijn concept van inner 
mimicrymimicry om mijn driehoeksmodel verder uit te bouwen. 

Inn deel III staat het ontlichaamde karakter van het subject of vision 
centraal.. In het eerste hoofdstuk plaats ik de positie van de kijker in het 
theaterr in de context van de Cartesiaanse oppositie van lichaam en geest en 
hett daarmee samenhangende mechanistische model van het lichaam. In het 
tweedee hoofdstuk plaats ik de relatie tussen kijker en bekekene zoals die tot 
standd komt in het theater in de context van wat Jonathan Crary 'cultural 
practicess of managing attention' noemt (Suspensions of Perception. 
Attention,Attention, Spectacle and Modern Culture, MIT Press 1999). Crary laat zien 
hoee cultureel specifieke praktijken in kunst en wetenschap bijdragen aan 
eenn zelfbegrip van de kijker als ontlichaamd oog, of dit zelfbegrip zelfs 
produceren.. De contextualisering van het ontlichaamde oog in de eerste twee 
hoofdstukkenn van deel III helpt om deze onzichtbaarheid van het subject of 
visionvision in het psychoanalytische model van het subject verder te begrijpen in 
relatiee tot een cultureel specifiek begrip van het zelf en van kijken. 

Inn het laatste hoofdstuk, tenslotte, stel ik voor om de interactie tussen 
kijkerr en voorstelling te begrijpen in termen van beweging. De kijker is als 
lichaamm betrokken in deze beweging door middel van verschillende zintuig-
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lijkee systemen tegelijkertijd. De manier waarop de voorstelling de kijker 
aanspreektt impliceert posities voor deze kijker, nodigt de kijker uit posities in 
tete nemen, en als gevolg daarvan met het door de voorstelling voorgestelde 
trajectt mee te bewegen. Of, en hoe, de kijker meebeweegt met het door de 
voorstellingg voorgestelde traject is afhankelijk van de relatie tussen de 
voorgesteldee posities en de kijker als cultureel geconditioneerd lichaam. 
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