
Wat j o u w eend betreft - goed gezien. Uraag raad 

aan een kanouaarder. 

Linde, mijn assistent, uermeldt dat Ruskin ouer 

renouatie uan architectuur en geheugen geschre-

uen heeft. 

Denk j e dat er iets kan bestaan dat geen geheugen 

heeft? Een ruimte, een object? 

Het beste, 

J im 

w o e n s d a g 22 n o u e m b e r 2000 

Hi J i m , fantastische beschrijuing uan j o u w trein-

reis en de gedachten die die losgeweekt heeft. UJiJ 

z i j n met een stuk uan Beckett bezig. Uraag: waar -

om l i jkt mij de relatie tussen papieren capsules op 

melkflessen en het gedrag uan uogels zo plausi-

bel? 

Uoor altijd urienden uan papier en ornithologie - of 

moet dat origami z i jn, 

Matthew 

d o n d e r d a g 23 n o u e m b e r 2000 

Deel succes met Beckett, UJelk stuk? 

Groeten, 

J i m 

d o n d e r d a g 7 d e c e m b e r 2000 

Beste Jim, sorry dat ik wat traag ben in de uolleys. 

Beckett's Embers is nu in première gegaan en ik 

heb nu wat meer ademruimte. 

Sinds ik op acteren ingesteld ben, denk ik ueel na 

ouer transparantie. Ik ben er altijd uan ouertuigd 

geweest dat de beste acteurs die z i jn, die de mas-

kers die ons socialiseren kunnen laten uallen en 

het publiek kunnen laten binnenkijken in hun denk-

proces. Ik geloof dat het gezicht doorzichtig kan 

z i j n als uensterglas. Ik ben jouw definitie uan een 

acteur niet uergeten: ik geef ze dikwij ls door aan 

studenten (ja, j e kr i jgt de credits). 'Een goed 

acteur moet eerst en uooral een interessante per-

soon zi jn. ' Het l i jkt dóódsimpel maar in mijn erua-

ringen met casting heeft het de test goed door-

staan. Ris een acteur de gaue heeft, om ons naar 

binnen te laten kijken, dan is er hopelijk een com-

plex beeld uan een ten uolle geleefd leuen te zien. 

Ouer ruimte ben ik op dezelfde manier gaan denken 

- mijmerend ouer transparantie. Ik wil de ruimte 

niet antropomorferen, maar z i j n er gradaties 

denkbaar uan ruimtes die hun natuur transparan-

ter maken dan andere? Is er opake ruimte ook al 

kan j e er doorheen zien? Is ruimte soms transpa-

rant ook al l i jkt ze dichtgemaakt met muren en 

objecten? Bij sommige boxen uan Joseph Cornell 

kr i jg ik het geuoel dat mijn zicht oneindig uerder 

zou kunnen reiken, en dat is niet omdat er aan de 

waarneming geen grenzen meer z i jn . Zouden 

bepaalde uormen uan transparantie uit dichtheid 

kunnen ontstaan? Zou dichtheid een illusie uan 

transparantie kunnen oproepen door binnen een 

gesloten ueld een oneindige reeks associaties op 

te roepen? Zou dat hetzelfde mechanisme kunnen 

z i jn dat in ons de waarneming oproept dat we in 

het hoofd uan een acteur kunnen kijken? 

Hartelijke groeten, 

Matthew 

z a t e r d a g 9 d e c e m b e r 2000 

Beste Matthew, transparantie is uoor mij syno-

niem geworden met 'geen aandacht op z i chze l f 

trekkend'. Is dit alles niet zoals het 'condo-/co-

op-dilemma'? Ben ik eigenaar uan de muren en 

huur ik het inwendige uolume of is het omgekeerd? 

Hoe dan ook, uolgens mij is deze dubbelheid ook 

uan toepassing op acteurs in relatie tot een tekst 

en uooraf uastgestelde handelingen. Transparantie 

in de dialoog ertussen. Een liftkoker helemaal in 

glas? De paradox uan transparantie en densiteit 

met betrekking tot sommige acteurs. Misschien 

bestaan transparantie en densiteit in uerschillende 

gradaties in tegenstell ing tot elkaar, waarbi j , 

zoals uoor zoueel klotedingen, de perfecte balans 

geuonden moet worden. Misschien niet in design, 

waar een zeker minimalisme de projectie helpt en 

rommel de focus kan uerleggen. J e kent mijn uoor-

liefde sinds lang uoor neutraliteit als startpunt 

uoor elk design, en ik ben niet zo zeker of de 

manier waarop we dat gebruiken transparantie is 

of reflectie. Liue uersterking is misschien een goed 

uoorbeeld: de technologie is de onz ichtbare 

(onhoorbare) geleider. Goed acteren heeft uoor mij 

ueel te maken met een realiteit in multitrack: ik zie 

de persoon, en ik hoor/zie de tekst/bewegingen en 

ik uul de gaten op tussen beide. Misschien is het 

een methode uan mij om uerueling te uermijden. 

Ik bemerkte onlangs hoe ik met iemand sprak ouer 

een lichtontwerp dat ik 'oneerlijk' uond. Ik hoop 

dat dat niets met geloof te maken heeft. Maar 

heeft het misschien te maken met de relatie tus-

sen het licht en de ontwerper of tussen het licht en 

het stuk? Het licht ten opzichte uan de ruimte? 

Misschien had het meer te maken met een z a k 

trucs en het gebruik eruan. Hoe oneerli jk kan 

iemand z i j n met belichting? Kan er eerl i jke archi-

tecturale belichting bestaan? Is dezelfde gradatie 

uan (on)eerlijkheid die bij een acteur interessant 

is, ook uoor een designer interessant of is het pro-

portioneel andersom? Is oneerlijkheid een uorm 

uan misleiding of is het gewoon inbeelding? Hoe 

oneerli jk kan een acteur z i jn en toch nog een 

o b j e c t uan uerlangen bl i juen? Op welk punt 

spreekt een oneerlijke situatie op mensel i jk ulak 

of misschien zel fs op emotioneel ulak meer aan 

dan een eerl i jke? En is dat uoor een danser precies 

hetzelfde punt? Is het punt halfweg tussen een 

eerli jke acteur en een oneerlijke acteur het meest 

of het minst interessante? Goede uraag ouer 

authenticiteit in theater. 

J im 

z o n d a g 10 d e c e m b e r 2000 

Beste J i m - een prachtige brief, maar er z i j n een 

paar dingen die j e uoor mij moet uerduidelijken: 

- Ik ken het 'condo-/co-op-di lemma' niet. Wat is 

het? 

- Een glazen l i ftkoker? Cool. Ik stel me dat uoor 

urij zweuend in de ruimte. Klopt dat? 

- ' Je kent mijn uoorliefde sinds lang uoor neutra-

liteit als startpunt uoor elk design.' Ik denk dat ik 

weet wat j e bedoelt, nameli jk een ontwerp dat het 

stuk niet oplaadt met allerlei conflicterende lagen, 

maar ik ben niet helemaal zeker dat ik j o u w 

gebruik uan het woord neutraliteit in die context 

helemaal begrijp. Kan dat uitgebreider? 

Het idee uan oneerli jk lichtontwerp fascineert 

me... 

Kan er eerli jke architecturale belichting bestaan? 

Ik zou zeggen uan wel. Ris de architect onze erua-

rlng uan de ruimte met licht wil leiden, dan denk ik 

dat dat in de totaliteit uan het ontwerp ueruat kan 

zi jn. Bijuoorbeeld het licht dat door openingen 

bouen in rotondes binnenualt. Ik zie het uerschil 

niet tussen de manier waarop een architect het 

kunstlicht bepaalt en hoe hij of z i j het natuurl i jk 

licht uorm geeft. 

Ik moet de kleine in bed doen. Hartelijke groeten, 

ook aan J en R, 

Matthew 

m a a n d a g 11 d e c e m b e r 2000 

Matthew, ik moet snel antwoorden. 

- Ris ik het ju ist uoorheb, dan ben j e in een 'co-op' 

eigenaar uan de muren, maar huur j e de luchtruim-

te door de muren omschreuen. In een 'condo' z i j n 

de muren eigendom uan de immobiliënfirma (of een 

inuesteerder) en ben j e ze l f eigenaar uan de lucht 

in j o u w ruimte. 

- Een glazen liftkoker: het mechanisme is z i c h t -

baar terwij l j e j e door ti jd en ruimte uerplaatst. 

- Neutraliteit? Daarouer later meer, maar het 

al lerbelangri jkste uoor mij is dat het met beteke-

nispotentieel geladen is. Grind. 

J im 

m a a n d a g 29 j a n u a r i 2001 

Hi Jim. Ik ben net terug uit, of all places, Tuscaloosa, 

Rlabama. Deed een workshop aan de Uniuersitg of 

niabama ouer een nieuw stuk, Luscious Music. Ik 

ben er teureden mee, ik denk dat het bijna af is. 

e t c e t e r a 78 Q©t§> 49 


