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Kijken,

en

kiezen waar te kijken – en waar niet – is m eer dan ooit een
politieke daad.

denken. In die voorstelling m aakte ik een grap over een witte
m an en een zebrapad: 'Hoe gaat een witte m an over het

Een extatische beeldcultus vangt onze blik, zuigt ons in de

zebrapad? Ik zie hem , ik zie hem niet. Ik zie hem , ik zie hem

m aalstroom van beelden. Voor de theaterm akers luidt het

niet.' De grap was een om draaiing van de bestaande 'Hoe

keuzem enu als volgt: ten eerste gewoon m eedrijven op de

gaat een zwarte m an over de straat?' Sinds dit project heeft:

beeldenstroom , ten tweede ironisch citeren en ten derde de

'kijken' voor m ij een andere lading gekregen. W ie kijkt, kijkt

beeldenstroom vertragen of accelereren. De m eest radicale

ergens anders ook autom atisch niet, dat is nu eenm aal eigen

m ogelijkheid is de vier de, het wegkijken: de rebellie begint,

aan het blikveld. Bovendien is er steeds een bekekene die

om M üller te parafraseren, m et het knipperen van de ogen,

vanuit

een kortstondig wegkijken. Ten eerste schept dat ruim te

een

bepaalde

optiek

gezien

wordt.

De

verantwoordelijkheid van de kijker is daarm ee evident.

voor

contem platie.

Ten

tweede

schept

wie

wegkijkt

een

nieuw blikveld en ten derde kan de wegkijker kijken naar het
De technologische vooruitgang op gebied van het kijken die

kijken zelf.

zich gedurende het bestaan van de theaterwetenschap heeft
afgespeeld

wordt

twee

M ijn artistiek leiders in het theaterveld zijn diegenen die

kunstenaars: In Blow job, uit 1964, legt Andy W arhol m et de

radicaal wegkijken om de blik te verrassen. Rabih M roué

handycam het historische m om ent vast dat het technologisch

kijkt in zijn Pixelated revolution naar het kijken zelf. Alleen

m ogelijk

nog

door zich te onttrekken aan het dram a in de beeldenstroom

exclusief en de uitwisseling tussen voyeur en exhibitionist

die de revoluties in het M idden-Oosten op gang brachten

had iets sensueels. Nu is de technologie zo ver dat niet

kon hij tot een contem platie over die beelden kom en. Hij

wordt

gem arkeerd

'alles

te
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toont hoe dodelijk de lens van een m obiele telefoon wordt
ingezet. Om ons heen spelt zich een oorlog om onze blik af
en die blik kan daadwerkelijk doden, m et nam e de kijker
zelf. In Fare thee well laat Dries Verhoeven het publiek door
hi-tech

m ilitaire

kijkers

naar

teksten

kijken

die

op

honderden m eters afstand van hen worden afgespeeld op een
lichtkrant. In die teksten worden beelden opgeroepen die uit
ons straat beeld zijn verdwenen zoals 'de publieke telefoon'
of 'iem and die de weg zoekt m et een kaart'. Verhoeven oogst
een stuk van wat uit ons blikveld is verdwenen.
Zich onttrekken aan de zuigkracht van het lijsttheater is de
basis van De W arm e W inkels Achterkant; o pduiken in het
gezichtsveld op een onbewaakt ogenblik doet Sarah Vanhee
in Lecture for everyone. Het beeld bevriezen doet Julian
Hetzel in Still, The econom y of waiting.
Het werk van een nieuwe generatie m akers kenm erkt zich
door hoe ze het kijken

zelf them atiseren en daar kijken

waar niem and wil of durft: kijken. Daarm ee redden zij de
blik van m enig toeschouwer.

	
  

