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op een tafel is vastgebonden, evenzeer de strategie van het 

parcours hanteert. De immersie in een virtuele ruimte staat 

veel dichter bij de ervaring van iemand die een traject door-

loopt, dan bij die van iemand in een cinemazaal.

het centrum op haar beurt mag dan de eenduidige en 

statische positie die ze in conventionele theaterarchi-

tectuur bekleedde, verloren hebben, nog steeds zijn 

theatermakers erop gebrand de aandacht in welgeko-

zen verzamelpunten te concentreren. 

Het centrum op haar beurt mag dan de eenduidige en 

statische positie die ze in conventionele theaterarchitectuur 

bekleedde, verloren hebben, nog steeds zijn theatermakers 

erop gebrand de aandacht in welgekozen verzamelpunten 

te concentreren. De besproken podiumkunstenaars richten 

allen hun ruimte op hiërarchische wijze in, ook crew. Hun 

belangrijkste hulpmiddel is hierbij nog steeds het richten 

van de blik. Door middel van een hiërarchisch opgebouwd 

geheel, dwingen ze hun publiek om de voorstelling van-

uit een door hen bepaald standpunt te bekijken. Ook als 

theatermakers bewust opteren voor een multifocaal scène-

beeld, zoals Mette Edvardsen, kunnen we stellen dat de 

toeschouwers de opvoering verplicht vanuit die optiek 

dienen te volgen, dat het onmogelijk is àlles te zien en dat er 

niet één manier bestaat om de opvoering op de juiste wijze 

te bekijken.

Het controleren van de blik van de toeschouwer blijft het 

ultieme middel om de theatergangers in de macht te krij-

gen en die macht lag bij de klassieke theatrale opstelling 

in de handen van de architectuur. Het is dus duidelijk dat 

theatermakers de taak die tot hiertoe aan de architectuur 

toekwam – het in stelling brengen van de blik van de toe-

schouwers – moedwillig overnemen.
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