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VOORWOORD
Dit afstudeeronderzoek is opgesteld in opdracht van Jakop Ahlbom Company en de
Reinwardt Academie, BA Cultureel Erfgoed. Het betreft een inventariserend onderzoek over
de kruisbestuiving tussen publieksbenaderingstechnieken in het theater en erfgoed en het
betrekken van de erfgoedverhalen op locaties. De lezer wordt meegenomen op deze
ontdekkingstocht. Er is kwalitatief bureauonderzoek gedaan naar de waarde van locaties in
elk van deze twee disciplines in hun eigen respectievelijke vakgebied. De uitwerking van dit
onderzoek is toegespitst op het snijpunt waarin theatertechnieken, publieks- en
erfgoedbenadering elkaar beïnvloeden. Dit is omdat Jakop Ahlbom Company onderzoek doet
naar mogelijkheden tot een immersieve, theatrale beleving op locatie in de regio Amsterdam.
Het onderzoek is bedoeld om eenieder die erfgoedlocaties wil laten leven handvatten te
geven in het vertalen van dit erfgoed op de locatie.
Immersie (c.q. fysieke onderdompeling in een omgeving) wordt door Jakop Ahlbom Company
gekoppeld aan belevingen en deze ‘immersieve, theatrale beleving op locatie’ zal dus ook als
leidraad fungeren. Vraagstuk dat centraal staat in dit onderzoek is op welke wijze het
erfgoedverhaal van een locatie onderdeel kan gaan uitmaken van de totale beleving. Daarbij
wordt gekeken naar hoe de kracht van het narratief versterkt kan worden door
erfgoedcomponenten van de locatie mee te nemen in maakproces. De term die ik hanteer
voor deze erfgoedbenadering is ‘het theatraal vertalen van erfgoedverhalen’. Bij de toepassing
hiervan spreekt men mijns inziens van ‘erfgoedtheatraliteit’.
In dit onderzoek wordt enkel gekeken naar de ‘theatrale beleving’ buiten musea, die
immersief van aard zijn. Ook dienen zij locaties te betrekken in hun maakproces en
opvoering van erfgoed. Er wordt wel expliciet verwezen naar wat de toepassing binnen musea
op zou kunnen leveren. Dit onderzoek is een inventarisatie van de meningen en visies van
museologen en theatermakers op immersieve theatrale belevingen tot op heden. Hiervoor is
gekeken naar een aantal verschillende theatertechnieken die in het verleden ingezet zijn bij
het vertalen van erfgoedverhalen. Hieruit volgen technieken en elementen die Jakop Ahlbom
Company in kan zetten bij het verwezenlijken van hun immersieve, theatrale beleving op
locatie. Aansluitend aan de conclusie van dit onderzoek is het beroepsproduct in de vorm van
een Framework te raadplegen. Hierin kan alle opgedane kennis per project verwerkt worden.
De vormgeving van dit onderzoek is bewust ontworpen als esthetische ‘beleving’. Bij gebrek
aan geur en de sensatie van het dikke papier is het een digitaal drukwerk geworden dat bij
voorkeur in de leesweergave waarbij twee pagina’s naast elkaar staan gelezen dient te
worden. Dit om de bedoelde leesbeleving te garanderen.
Afbeeldingen die in dit onderzoeksverslag opgenomen zijn, zijn illustratief bij ‘immersief
theater’ en tonen de projecten die besproken worden. Aangezien het hier om ‘belevingen’
gaat en deze niet persoonlijk ervaren kunnen worden is een foto het medium bij uitstek om
dit te tonen. Specificaties van deze afbeeldingen zijn te vinden in de Afbeeldingenlijst
achterin dit onderzoek.
In verband met de grote hoeveelheid Engelstalige literatuur is in dit onderzoeksverslag een
vertaallijst opgenomen, waarin mijn persoonlijke vertaling staat voor vakjargon. Dit was
benodigd om de verschillende benamingen voor dezelfde technieken terug te brengen naar
een door mij gekozen Nederlandse term.

Justin van den Berg
09-06-2020
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‘TAKE ANY EMPTY SPACE
AND CALL IT A BARE STAGE’
Peter Brook

INLEIDING
6

7

‘Nothing ever becomes real, ‘til it is experienced.’
John Keats

Poëet Keats schreef deze zin weliswaar in de vroeg-negentiende eeuw, maar zijn boodschap
is nog steeds actueel. Dit citaat stelt namelijk dat een beleving nodig is om te zorgen dat iets
werkelijk kan bestaan. En er is momenteel een prominente vraag naar ‘beleving’ binnen onze
dynamische maatschappij. De publieksbenadering van erfgoedinstellingen zou daarin mee
moeten veranderen.
Volgens futuroloog Rolf Jensen is onze samenleving de ‘droommaatschappij’ binnengetreden,
waarin consumenten zoeken naar emoties, bovenop hun vraag naar belevingen. Zij willen
buitengewone ervaringen, erkennen onderzoekers John Falk & Lynn Dierking.1 Jensen vindt
theater hiervoor een aangewezen middel.2 Kunsthistoricus Chris Bruce stelt ook dat musea nu
een nieuw soort publiek tegemoetkomt: de ervaringszoeker.3 Deze ervaringsbeluste motivatie
laten ook de ‘Experience Seekers’ van Falk&Dierking uit The Museum Experience Revisited
zien.4 De vraag is op welke wijze theatraliteit een beleving kan creëren en hoe deze
benadering het erfgoedveld kan versterken.
In het theater krijgen toeschouwers bijvoorbeeld betekenisvolle belevingen door interactie
met personages of het kijken naar opvoeringen, zegt (museum)theaterdeskundige Catherine
Hughes. Waarschijnlijk is theater daarom al lang een gebruikt medium in publieksbenadering.
Het houdt volgens Hughes erfgoed in stand door heropvoering.5 Theaterhistorica Milly S.
Barranger traceert de oorsprong van theater als herhaalbare sociale en culturele uiting terug
tot opvoeringen van agrarische- of vruchtbaarheidsriten op locatie.6
Theater wordt vermoedelijk ingezet omdat het volgens Hughes de zintuigen opent en
toeschouwers uitdaagt om begrip te tonen.7 Theaterhistoricus Glynne Wickham meent dat het
een beroep doet op emotie en ratio om te reageren.8 Opvoering is daarmee een vorm van
analyse en een overdrachtsmoment van identiteit, meent op haar beurt Diana Taylor,
professor Performance Studies.9 Dit kan mijns inziens gekoppeld worden aan het principe dat
elk erfgoed immaterieel is. Het betreft een cultureel proces van het (her)constructueren van
identiteit en culturele en sociale waarden, volgens museologe Laurajane Smith.10
En theatraliteit, ofwel de toepassing van theatertechnieken, kan ook buiten het reguliere
theater ingezet worden. Het museum moet volgens museologe Helen Rees Leahy een plaats
zijn voor sociale en culturele uitingen en theatraliteit kan hier een integraal onderdeel van
zijn.11 Vanuit deze gedachte is museumtheatraliteit ontwikkeld. Volgens Hughes kan theater
helpen om informatie te contextualiseren in opvoeringen.12
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Toeschouwers die erfgoed in levenden lijve ervaren, leren het namelijk beter.13 Theater is
maar een kleine stap verwijdert van het museum. Tentoonstellingen en musea zijn per
definitie al theatraal in de wijze waarop zij kennis overdragen, meent museologe Barbara
Kirshenblatt-Gimblett.14 Theatraliteit hoeft namelijk niet altijd in een regulier theater, meent
Peter Brook, theater- en filmregisseur: ‘I can take any empty space and call it a bare stage.’
Locatie is van grote invloed op het (erfgoed)verhaal dat verteld wordt.15 Theatermakers
kunnen erfgoed van locaties meenemen in hun immersieve beleving en erfgoedinstellingen
kunnen immersieve belevingen ontwerpen om erfgoed uit te dragen.16 De centrale hoofdvraag
van dit onderzoek luidt dus ook als volgt:
Wat is het belang van een locatie binnen het creëren van immersieve, theatrale
belevingen op locatie zodra Jakop Ahlbom Company erfgoedverhalen theatraal zou
gaan vertalen in hun nieuwe project?
Dit geeft ons de opstap om in de komende hoofdstukken te gaan kijken naar wat
‘immersiviteit’, ‘belevingen’ en theatraliteit kunnen betekenen in onze zoektocht naar de
voordelen van deze technieken voor de erfgoedwereld en theatermakers zoals Jakop Ahlbom
Company. Hoofdstuk 1 zoekt naar een consensus in de terminologie rondom ‘beleving’, de
centrale deelvraag hierin is:
Hoe zijn ‘belevingen’ gedefinieerd in vakliteratuur met betrekking tot
erfgoedtheatraliteit en welke elementen zijn daarin van belang?
Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de term ‘immersiviteit’ en de randvoorwaarden
hiervan, met de centrale deelvraag:
Welke aspecten met betrekking tot ‘immersiviteit’ zijn van belang bij het creëren van
immersieve, theatrale belevingen op erfgoedlocaties?
De daaropvolgende centrale deelvraag is een verzameling van drie kleine casestudies om te
kijken wanneer eerder een immersieve, theatrale beleving is geweest die erfgoed betrok. De
centrale deelvraag hier is:
Wat is te leren van best-practices op het gebied van immersieve, theatrale belevingen
uit verschillende hoeken van de erfgoedtheatraliteit die het erfgoed van locaties
betrekken in hun opvoering en maakproces?
Ten slotte nemen wij de eerder opgedane kennis van dit onderzoek en leggen deze naast de
benadering van Punchdrunk’s The Drowned Man (2013) om te analyseren op welke wijze het
(volgens Jakop Ahlbom Company) ‘geslaagde en succesvolle’ Punchdrunk deze technieken
toepast. De vierde en laatste deelvraag luidt als volgt:
Welke erfgoedtheatraliteit past Punchdrunk toe in hun immersieve, theatrale
belevingen?
Na het beantwoorden van deze vier deelvragen kan de hoofdvraag beantwoord worden in de
conclusie en wordt hieraan een uitwerking gegeven.
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HOE ZIjN ‘BELEVINGEN’ GEDEFINIEERD
IN VAKLITERATUUR MET BETREKKING
TOT ERFGOEDTHEATRALITEIT EN WELKE
ELEMENTEN ZIjN DAARIN VAN BELANG?
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1.1

De theorie achter de ‘beleving’

Het uiteindelijke doel van Jakop Ahlbom Company is het creëren van een beleving en om
duidelijk te krijgen wat een ‘beleving’ inhoudt volgens professionals, is literatuur omtrent dit
onderwerp geraadpleegd. Om de erfgoedfactor centraal te houden is gekeken naar literatuur
afkomstig uit het (theater)erfgoedveld en museologische bronnen.
Museologe Barbara Kirshenblatt-Gimblett definieert immersieve belevingen bijvoorbeeld als
‘het binnentreden in een ruimte die gemaakt is om een fysieke en emotionele
onderdompeling te bewerkstelligen’. De omgeving is samengesteld uit onderdelen die deze
reis van toeschouwers dienen.17 Een beleving doet zich voor zodra toeschouwers zich
betrokken voelen, affectie voelen en blijvende indrukken opdoen, beschrijven
marketingstrategen Pine&Gilmore. Omdat de ervaring die in belevingen opgedaan wordt op
zichzelf niet tastbaar is schuilt de waarde in het menselijk geheugen, want goederen zijn
tastbaar, diensten immaterieel, maar belevingen zijn gedenkwaardig.18
Emoties kunnen geregisseerd worden door de samenstelling van de beleving, schrijven Diane
Nijs en Frank Peters, docenten Imagineering.19 Belevingen hebben ook volgens Pine&Gilmore
invloed op de gemoedstoestand van toeschouwers. Zo kan door het ontwerp van een beleving
geprobeerd worden om toeschouwers een gevoel van onmacht of euforie te laten ervaren.
Positieve ervaringen zijn ‘vrijheidsbelevingen’.20 Kenmerkend voor deze vrijheidsbeleving is
een sterke persoonlijke betrokkenheid.21 Er zijn vier domeinen waarin belevingen opereren en
immersieve, theatrale belevingen vallen in de derde categorie belevingsdomeinen; de
ontsnappingsbeleving.22 Een immersieve beleving zou ook kunnen vallen in het vierde
belevingsdomein; die van de esthetiek, omdat men opgaat in een bepaalde omgeving. De
onderdompeling is hierin esthetisch, maar de handelingen erin behoren in het theatrale derde
belevingsdomein.23 Pine&Gilmore benadrukken mijns inziens het belang van de locatie
boven elk ander onderdeel omdat de domeinen worden ingedeeld op hun interactie met de
omgeving.
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Kirshenblatt-Gimblett, B., Destination Culture; Tourism, Museums and Heritage. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 1998, 192
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Pine II, J., J.H. Gilmore, De beleveniseconomie: Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, 30-31
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Nijs, D., F. Peters, Imagineering; Het creëren van belevingswerelden. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2002, 57
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Pine II, J., J.H. Gilmore, De beleveniseconomie: Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, 50

21

Csikszentmihalyi, M., Flow; Psychologie van de optimale ervaring, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 1999, 80-112
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Pine II, J., J.H. Gilmore, De beleveniseconomie: Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, 30
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ibidem, 57-58
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1.2

het belang van ‘Authenticiteit’ in belevingen

De esthetische onderdompeling (het vierde domein volgens Pine&Gilmore) is de fysieke
context. Deze fysicaliteit en ‘gevoelens die de locatie oproept’ zijn volgens Nijs en Peters
belangrijk, want toeschouwers zoeken naar een ‘authentieke feel’.24 Authentieke verhalen
leveren ook ‘memorabele belevingen’ op omdat toeschouwers de indruk krijgen in directe
verbinding te staan met het verleden.25
Deze ‘echtheidservaring’ kan volgens Kevin Moore, museumdirecteur, nagemaakt worden.
Moore meent dat erfgoedlocaties dit bijvoorbeeld voorschotelen door authentieke objecten in
situ te tonen. Dan worden roofschatten in een smokkelaarsgrot getoond. Historische huizen
tonen doorgaans hun authenticiteit door objecten of verdere aankleding. Zo wordt de
geschiedenis van een pand ineens ‘legitiem’ gemaakt.26
Een locatie kan volgens Nijs en Peters bijdragen om een authentiek beeld te creëren. Locaties
vullen de opvoering aan door de atmosfeer te tonen.27

24

Nijs, D., F. Peters, Imagineering; Het creëren van belevingswerelden. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2002, 55

25

ibidem, 163

26

Moore, K., Museums and Popular Culture, Londen, UK/Washington DC, USA: Cassell, 1997, 140

27

Nijs, D., F. Peters, Imagineering; Het creëren van belevingswerelden. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2002, 110
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1.3

Cognitieve aspecten binnen belevingen

Ontwerpers die belevingen willen creëren moeten volgens Pine&Gilmore wel erkennen dat
omgevingen die gemaakt zijn om een beleving te creëren per definitie niet ‘echt’ zijn. Zij
kunnen dit authenticiteitsvraagstuk aanpakken door expliciet te benoemen dat het een
beleving betreft, zodat toeschouwers voorbij de gedachte kunnen stappen ‘genept’ te
worden.28
Dit kan dus ondervangen worden door te benoemen dat het ontworpen is, meent ook Scott
Lukas, expert in gethematiseerde werelden. Een ‘immersieve beleving’ is volgens Lukas
ontworpen om een verhaal of emotie over te brengen.29 Hierbij is het van belang dat
toeschouwers geloven in de fictieve wereld maar daarnaast erkennen dat het een
samengestelde wereld is met fictieve elementen. Dit wordt de ‘bereidheid tot opschorting van
ongeloof’ (suspension of disbelief) genoemd. De term is afkomstig van dichter Coleridge en
kan toegepast worden op elk medium waarin verhalen verteld worden.30 Door de erkenning
van een gecreëerde wereld zijn toeschouwers des te meer bereid om met een open houding
de onderdompeling te ondergaan.
Theaterhistorici Bruce McConachie en Elizabeth Hart identificeren hierop een nieuw cognitief
principe: die van het conceptueel mengen. Het is een verduidelijking op ‘de bereidheid tot
opschorting van ongeloof’.31 McConachie meent dat zowel acteurs als toeschouwers met hun
karakters/personages vermengen en dat hierdoor binnen de fictieve wereld stukken van de
‘echte’ wereld liggen. Door deze elementen tonen toeschouwers en acteurs empathie naar
elkaar.32 Conceptueel mengen is de creatie van een psychologische ruimte waarin acteurs en
toeschouwers overeenkomsten zoeken; de affectieve benadering.33 Conceptueel mengen biedt
een theorie voor hoe immersieve, theatrale belevingen al hun facetten kunnen vermengen, in
scenografie, in logistiek en in de vormgeving van opvoeringen om empathie en affectie op te
wekken.34

28

Pine II, J., J.H. Gilmore, De beleveniseconomie: Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, 59

29

Lukas, S.A., The Immersive Worlds Handbook. Designing theme parks and consumer spaces, Londen, UK: Focal Press, 2012, 20

30

ibidem, 22

31

McConachie, B., F.E. Hart, eds., Performance and Cognition: Theatre Studies and the Cognitive Turn, Londen, UK: Routledge, 2006, 34

32

McConachie, B., Theatre & Mind, Londen, UK: Palgrave Macmillan, 2013, 55

33

McConachie, B. Engaging Audiences: A Cognitive Approach to Spectating in the Theatre, New York, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2008

34

McConachie, B., F.E. Hart, eds., Performance and Cognition: Theatre Studies and the Cognitive Turn, Londen, UK: Routledge, 2006
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1.4

Conclusie

In dit eerste inventariserende hoofdstuk is naar voren gekomen dat binnen immersieve
belevingen ruimtes zijn gecreëerd om een fysieke en emotionele onderdompeling te
bewerkstelligen. De mogelijkheid tot interactie is hierin van belang. Een ‘beleving’ doet zich
voor zodra toeschouwers zich betrokken voelen. Zodra een affectieve relatie ontwikkelt zal
dit erfgoed onthouden worden en de ontwikkeling van deze verbintenis kan ontworpen en/of
geregisseerd worden. Locatie is hierin van groot belang want de onderdompeling is
afhankelijk van omgeving en veel professionals komen terug op deze locatie.
Toeschouwers vragen binnen locaties en onderdompelingen om ‘authenticiteit’. Hiermee
doelen zij op de echtheid van een omgeving, want ze willen in directe verbinding staan met
het verleden en het erfgoed. Dit kan nagemaakt worden door het tonen van objecten en
locaties die in historische verhouding tot elkaar staan. Toeschouwers zullen zich altijd bewust
zijn van het feit dat deze locaties niet ‘echt’ zijn en de ontwerpers moeten hierop inspelen
door soms duidelijk te tonen dat het een ontworpen geheel betreft. Als dit duidelijk is getoond
treedt bij toeschouwers de bereidheid tot opschorting van geloof op waarbinnen zij zich
zonder weerhouding of twijfel onderdompelen in de omgeving. Zodra de immersie geïnitieerd
is, kunnen zowel acteurs als toeschouwers in dit ontworpen geheel bij elkaar conceptueel
mengen en een psychologische ruimte creëren waarbinnen deze twee hun overeenkomsten
zoeken en een affectieve relatie op kunnen bouwen.
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WELKE ASPECTEN MET BETREKKING TOT
‘IMMERSIVITEIT’ ZIJN VAN BELANG BIJ HET
CREEËREN VAN IMMERSIEVE, THEATRALE
BELEVINGen OP ERFGOEDLOCATIEs ?

2
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2.1

Immersiviteit en de invloed van locatie

Nu de term ‘beleving’ is bekeken kan de term ‘immersief’ worden uitgediept. De
onderzoeksvraag van Jakop Ahlbom Company heeft namelijk betrekking op ‘immersieve’
belevingen. Hiervoor moet geïnventariseerd worden wat ‘immersiviteit’ inhoudt. Uit
vooronderzoek en het vorige hoofdstuk bleek dat locatie een belangrijke factor is en voor het
vervolg van dit onderzoek wordt dus ook gekeken naar locaties die door immersiviteit binnen
erfgoedopvoeringen opnieuw gingen leven. Locaties en omgevingen hebben de aanleg
toeschouwers te emotioneren, onderschrijft regisseuse Lizzie Eldridge.35 Deze kwaliteit
inzetten draagt atmosferisch bij aan opvoeringen, aldus Kevin Moore.36
Immersiviteit in theater is geen nieuw gegeven, Shakespeare schreef aan het eind van de
zestiende eeuw dat zijn A Midsummer Night’s Dream immersief in een bos moest spelen.
Nicholas Hytner regisseerde in het theaterseizoen van 2019 een immersieve versie van dit
toneelstuk. Immersiviteit betekent hier dat toeschouwers tussen de acteurs en decor in staan.
Immersiviteit betekent ‘de mogelijkheid een onderdompeling in materie te bewerkstelligen’.
Volgens theaterwetenschapper Rose Biggin is het een term voor esthetische en atmosferische
momenten met een fysieke onderdompeling in zintuigelijke onderdelen.37
Adam Alston, professor Theatre and Performance Studies, gebruikt ‘immersiviteit’ om
publieksbetrokkenheid te benadrukken. Hij meent dat toeschouwers (inter)actief betrokken
moeten worden in immersieve omgevingen voor persoonlijke analyse en begrip.38 Dit zijn
dezelfde ‘zintuigelijke onderdelen’ als Biggin beschrijft.
Handeling en interactie staat ook centraal in de definitie van Alison Griffiths, promovendus in
theaterwetenschappen, die ‘immersiviteit’ gebruikt om te verwijzen naar ‘de ervaring van het
binnenkomen in ruimtes die zichzelf duidelijk identificeren als losstaand van de realiteit en de
wijze van toeschouwen fysieker aanpakken’.39
Deze losstaande, immersieve wereld is te lezen als een sprookjesboek-in-beweging met
aangezette conflicten, emoties en dramatiek, benoemt Biggin.40 Hierbinnen kunnen
toeschouwers vrij navigeren tussen gebeurtenissen en gegeven locaties, stelt Alke GroppelWegener, professor Creative Academic Practice.41 Door deze aanpak ontwikkelen zij hun
eigen verhaal en aandachtspunten. De beleving creëert geen passieve consumenten maar
actieve deelnemers die zelfstandig verhaalonderdelen zoeken. Het is belangrijk dat
toeschouwers denken controle te hebben over de afwisseling in het bekijken van
verhaallijnen.42
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Onderdeel zijn van een verhaal door middel van interactie is krachtiger omdat het meer acties
vereist, aldus Groppel-Wegener. 43 Pine&Gilmore benoemen dat hoe effectiever een beleving
zintuigen aanspreekt, hoe gedenkwaardiger ze wordt.44
Het beleven van een omgeving op multi-sensorische wijze is volgens museologe Eilean
Hooper-Greenhill effectiever omdat geheugen gekoppeld is aan de intensiteit waarop
toeschouwers betrokken worden bij informatie.
Wij herinneren ongeveer 10% van wat wij lezen,
20% van wat we doen,
30% van wat we zien,
70% van wat we zeggen
en 90% van wat we simultaan doen en zeggen.
Hierbij spreken we van het ‘cognitief rendement’, de gradatie waarin informatie opgeslagen
en gereproduceerd kan worden.45
‘The chief aim of Interpretation is not instruction, but provocation.’ 46
Freeman Tilden

Hooper-Greenhill sluit zich mijns inziens met deze theorie aan bij het gedachtegoed van
Freeman Tilden. Museoloog Tilden meent dat toeschouwers uitgedaagd moeten worden om
voor zichzelf een omgeving te interpreteren nadat informatie gegeven is.47 Door het
toevoegen van multisensorisch ontwerp kan een erfgoedinstelling of theatermaker dus vele
malen actiever hun erfgoed uitdragen.
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2.2

Imagineering

Immersieve, thematische vormgeving is voor musea een nieuwer sentiment en wordt pas sinds
de jaren ’90 in erfgoedinstellingen toegepast.48 Dit werd volgens museologe Rees Leahy
negatief afgeschreven als ‘Disneyficatie’ van publiekservaringen.49 Disneyficatie was initieel
kritiek op problematiek als homogenisering waarbij alle erfgoedinstellingen die deze techniek
toepassen tot een monocultuur gaan behoren, of het punt dat Jean Baudrillard schetst in zijn
boek Simulacres et simulation (1981). Dit artikel benoemt hoe de maatschappij van de jaren
’70 lijkt te transformeren tot een hyperrealiteit waarin realiteit niet meer bestaat en hetgeen
wat als realiteit wordt beschouwd de werkelijkheid zou verbergen. Disneyparken zijn volgens
hem het ultieme voorbeeld: een hyperrealiteit tussen realiteit en verbeelding. Dit creëert
inauthenticiteit door een verzameling simulaties.50 Deze kritiek wordt voor dit onderzoek in
acht genomen maar in de huidige ‘ervaringsbeluste samenleving’ zou Disneyficatie een
uitnodiging kunnen zijn.
Disney is namelijk een succesvolle speler wat betreft thematisering binnen de
beleveniseconomie. Zij theoretiseerden het concept van imagineering: het creëren van
gethematiseerde belevingswerelden. Nijs en Peters beschrijven in hun boek Imagineering hoe
het ook bij erfgoedinstellingen ingezet kan worden.51 Op deze wijze kan ook
erfgoedtheatraliteit ingezet worden om de publieksbeleving te versterken. Een beleving kan
intenser worden wanneer deze duidelijk gethematiseerd is. Volgens Pine&Gilmore kan
‘thematisering als basis van een beleving’ deze vullen met onuitwisbare indrukken.52
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2.3

Conclusie

Dit tweede hoofdstuk is een inventarisatie van verschillende visies op ‘immersiviteit’. Hierin
staat te lezen dat locaties op zichzelf al een belangrijk narratief kunnen brengen; ze illustreren
een erfgoedverhaal op zichzelf voordat geschiedenisverhalen hun intrede doen. Ze hebben de
kracht emoties aan te wakkeren. Locaties hebben van zichzelf een theatrale kwaliteit en deze
kan ingezet worden bij het ontwikkelen van een immersieve beleving.
Volgens de professionals kan immersiviteit gedefinieerd worden als een onderdompeling in de
esthetiek van de ontworpen locatie en het multi-sensorisch ontwerp dat ervoor zorgt dat
toeschouwers proactief betrokken worden. Toeschouwers kunnen hierin vrij navigeren tussen
scènes en gebeurtenissen. Des te meer zintuigen hierin gestimuleerd worden, des te beter
erfgoed en belevingen herinnerd worden.
Immersiviteit is het binnentreden in een samengestelde ruimte vol esthetische en
atmosferische elementen die gemaakt is met de intentie een fysieke en emotionele
onderdompeling te bewerkstelligen. Het wakkert emoties aan door scenografische en
zintuigelijke onderdelen. Een beleving doet zich namelijk voor zodra toeschouwers zich
betrokken voelen, een affectieve relatie krijgen en een blijvende indruk opdoen.
Publieksbetrokkenheid is hierbij belangrijk, want de interactie met de locatie en de handeling
zorgt voor persoonlijke analyse en begrip. Door deze persoonlijke benadering wordt het
erfgoed beter onthouden en op deze wijze is het cognitief rendement vergroot. De
toeschouwer zal het uitgedragen erfgoed beter kunnen verwerken.

21

WAT IS TE LEREN VAN BEST-PRACTICES OP
HET GEBIED VAN IMMERSIEVE, THEATRALE
BELEVINGEN UIT VERSCHILLENDE HOEKEN
VAN DE ERFGOEDTHEATRALITEIT DIE
HET ERFGOED VAN LOCATIES BETREKKEN
IN HUN OPVOERING EN MAAKPROCES ?
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3.1

Locatiespecifiek theater in theorie

Nu ‘immersief’ en ‘beleving’ zijn gedefinieerd kan gekeken worden naar wanneer deze eerder
op theatrale wijze aan erfgoedlocaties zijn gekoppeld.
Goodacre en Baldwin, strijders voor ‘het bevolken van historische ruimtes’, stellen dat relaties
met het verleden groeien als er een representatie van de oorspronkelijke gebruikers is als
context. Gebouwen kunnen begrepen worden zodra de oorsprong in consideratie wordt
genomen.53 Het activeren van toeschouwers binnen de opvoering moedigt betrokkenheid met
het verleden aan, concludeert ook museoloog Jerome de Groot.54
Het toepassen van erfgoedtheatraliteit binnen een locatie wordt ‘locatiespecifiek theater’
genoemd en heeft volgens Patrice Pavis, theaterwetenschapper, het volgende effect: ‘Door
toevoeging van opvoering aan bestaande locaties krijgt het ‘vergeten’ nieuwe kracht en
worden toeschouwers in nieuwe verhoudingen ten overstaan van locaties en erfgoed
geplaatst’.55 Locatiespecifiek theater wordt geïnspireerd door de karakteristiek van locaties.56
Volgens Nick Kaye, professor Performance Studies is locatiespecifiek theater een hybride van
plaats, mens en theater.57 Victoria Hunter, geleerde in locatiespecifiek theater, benadrukt dat
er een specifieke overeenkomst dient te zijn tussen locatie en de opvoering.58 Soortgelijke
historische verhalen kunnen een nieuwe plaats krijgen binnen erfgoedthema’s om deze te
versterken en zo een effectievere connectie te kunnen maken met het verleden, stelt
archeoloog Julian Thomas.59 Locatiegeschiedenis is van groot belang en hier speelt het
principe van mythogeografie op in.
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3.1.1

Mythogeografie

In de erfgoedtheatraliteit van kunstenaars Wright&Sites vormen locaties het bronmateriaal
waaruit opvoeringen ontstaan met symbolische parallellen en verbinding met de omgeving.60
Een theorie gebaseerd op deze benadering van Wright&Sites is die van de ‘mythogeografie’,
een maakproces gefocust op de locatie met meerdere lagen zoals archeologische en
historische data, mythes/sages/legenden, roddels en autobiografische kennis.61 Deze
informatie vormt het bronmateriaal.
‘Mythogeografie’ gebeurt als fictie samengevoegd wordt met feitelijke geschiedenis, stelt
Cathy Turner, geleerde in locatiespecifiek theater.62 Volgens Phil Smith, die zijn theatrale
aanpak inspireerde op mythogeografie, draait het maakproces om dingen samenstellen:
metaforische connecties maken en symbolische overeenkomsten tonen. Deze aanpak kan
voor elke erfgoedlocatie werken.
Ook Michael Shanks wil ‘het heden en verleden verweven’ en dit is een toepassing
daarvoor.63 Deze techniek kunnen mijns inziens alle erfgoedinstellingen gebruiken om een
grotere hoeveelheid onderwerpen of thematiek te verzamelen en zodoende een groter
raakvlak te creëren met toeschouwers.
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3.2 Locatiespecifieke opvoeringen: drie best-practices
Om grip te krijgen op de theorie rondom locatiespecifiek theater zijn hierin drie ‘bestpractices’ uitgewerkt, met hun eigen benadering van de locatie en het erfgoed. Immersiviteit
staat in deze voorbeelden centraal en deze drie zijn geselecteerd omdat zij verschillende
erfgoedtheatraliteit op locatie bezigen. Zo werkt Brith Gof vanuit de ‘archeologie’ van een
locatie, werkt Dennis Severs zonder fysieke acteurs maar laat de locatie spreken en opereert
The Other Way Works vanuit locatiethematiek.
Door middel van toegevoegde foto’s wordt de lezer in staat gesteld een beeld te kunnen
schetsen van de opvoering. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreider ingegaan worden op
het werk van mimetheatergroep Punchdrunk, die een grote inspiratie is voor zowel Jakop
Ahlbom Company als het werkveld van het locatiespecifiek theater.

3.2.1

Brith Gof – Gododdin (Theater als ‘Archeologie’)

Het theatergezelschap van Mike Pearson, Brith Gof, gebruikt archeologie bij de benadering
van een locatie. Zij zien locatiespecifiek theater en het doorgronden van erfgoed(verhalen) op
een locatie als een archeologische opgraving en als ‘een bekrachtiging van het verleden’.64
Neem Gododdin (1988) van Brith Gof, waarin locatie en onderwerp los leken. Gododdin
speelde zich af in een verlaten autofabriek maar toont een zesde-eeuwse veldslag. Thematiek
als ‘verslagenheid’ vormt een verbintenis tussen de failliete fabriek en de Keltische strijd.
Pearson stelt dat als concept en locatie samenkomen hun relatie in eerste instantie vol
paradoxen kan lijken, maar juist de dialoog en analyse aanwakkert. Brith Gof speelde een
veldslag in een moderne autofabriek maar het trommelen op staal vormde een directe link
naar de oorlogstrom uit de zesde eeuw.65 Cultureel erfgoed uit Wales vindt op deze wijze
nieuwe raakvlakken.
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Foto van de leegstaande Rover-autofabriek in Cardiff; de loods, voorafgaand aan het gebruik voor Gododdin.
Gododdin (1988)

Foto van Gododdin in de autofabriek; de loods, sloopauto’s en staal als decor met traditionele kilts als kostuum.
Gododdin (1988)

Foto van acteurs in traditionele kilts in Gododdin in interactie met een modern aspect: een Rover-autoband.
Gododdin (1988)
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3.2.2

Dennis Severs’ House (Stilleventheatraliteit)

Antropoloog Dean MacCannell benoemt binnen het museum representatie als een wijze van
tentoonstellen. Representaties zijn samenstellingen van objecten in reconstructies van hun
oorspronkelijke context. Hiervoor wordt een selectie gemaakt van elementen uit de
oorspronkelijke entourage en het museum vult dit aan met beschilderde decorstukken en
achtergronden van oorspronkelijke locaties. Door representaties kunnen toeschouwers zich
identificeren met de objecten en aankleding.66
Dit toont dat binnen het museum de oorspronkelijke omgeving ook van groot belang is en
immersiviteit is hierin een belangrijke factor; de locatie wordt gesuggereerd door aankleding.
Kirshenblatt-Gimblett is van mening dat de term ‘Belevingstheater’ in strategische verbinding
staat met ‘het theatermaken met objecten’, het zijn theatrale bezigheden die erfgoed uitstallen
als objecten in een ruimte.67
Mijns inziens heeft Dennis Severs’ in zijn museumhuis in Spitalfields, Londen, dezelfde
theorie toegepast. Het Dennis Severs’ House is volgens Dennis Severs zelf gevuld met
overblijfselen van gedachtegoed uit andere tijden. Zijn erfgoedtheatraliteit kan getypeerd
worden als een barok-schilderij in drie dimensies.
Dennis Severs toont samenstellingen die bij mensen herkenning en emoties (c.q.
gemoedstoestanden) opwekken en wil daarna pas de geschiedenis illustreren.68 Tussen
toeschouwers en het object zit volgens Severs De Ruimte Ertussen (The Space Between). Deze
psychologische afstand bevat alles waarin wij als mensen overeenkomen, zoals emotie en
ratio.69
De geschiedenis leeft door minutieuze details. Geluidseffecten, geuren en geënsceneerde
voorwerpen suggereren een hele beschaving. Objecten komen dichter bij het verleden dan
welke historische studie ooit zou kunnen.70 Het geheel is echter dan echt: de
buitenproportionele realiteit. Dit resulteert in een erfgoedtheatraliteit die als een
kunstinstallatie aanvoelt: stilleventheatraliteit.71
Dennis Severs maakt geen visueel noch materieel authentieke reconstructie maar een artists
vision van een tijdsbeeld. Toch doet deze authenticiteitskwestie op geen enkele manier
afbreuk aan de kracht van de theatrale benadering en de persoonlijke interpretatie van de
bezoeker.
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Foto van de ‘attic’: de Lekeaux ‘Armeluis’ Kamer op de derde verdieping van het Dennis Severs’ House.
Dennis Severs’ House

Foto van de Jervis Sisters’ Parlour in het Dennis Severs’ House; met seizoensaankleding.
Dennis Severs’ House

Foto van Isaac Gervais’ Dining Room op de begane grond van het Dennis Severs’ House.
Dennis Severs’ House
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3.2.3

The Other Way Works – Black Tonic (theater als ‘omgeving’)

Theatermaker The Other Way Works benadert hotels op locatiespecifieke wijze in Black
Tonic (2009). De opvoering toont een koppelaarster, twee cliënten en een kamermeisje. Het
geheel is een thriller waarin toeschouwers in real-time verhaallijnen aan elkaar moeten
puzzelen.
De opvoering speelt in de lobby, de lift, een hal en ‘aangeklede’ hotelkamers. Toeschouwers
worden ‘gelokt’ door kamermeisjes, briefjes worden onder deuren geschoven en telefoons
moeten worden opgenomen door toeschouwers. Zo komen ze in overhoopgehaalde
hotelkamers, waar ze de volledige vrijheid hebben om alles te onderzoeken. Het gezelschap
benadert de theaterruimtes multi-sensorisch. The Other Way Works is gefascineerd door
‘anonimiteit’. Zodra iemand incheckt weet alleen het baliepersoneel wie zij zijn en zijn ze
vrij om door gangen te zwerven.72
Mijns inziens zou deze opvoering onder ‘locatiegelijk’ theater vallen; omdat ze zonder
verandering in andere hotels opgevoerd kunnen worden. Ze gebruiken dezelfde werkwijze als
Wright&Sites en Brith Gof, omdat de opvoering voortkomt uit de thematiek van de locatie.
Het hotel en thema’s rondom het hotel(wezen) inspireren verhaallijnen. Anonimiteit is voor
een immersieve beleving van belang om een ongedwongen sfeer te creëren waarin elke stap
van de toeschouwer voortkomt uit eigen keuzes. The Other Way Works maakte met Black
Tonic een locatiespecifieke opvoering die het erfgoed van een locatie levend maakt en op
deze wijze toeschouwers betrekt.
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Still van Hal-scène, twee acteurs met twee toeschouwers.
Black Tonic (2009)

Foto van het bed in de hotelkamer binnen Black Tonic waarin de toeschouwer vrij mag onderzoeken.
Black Tonic (2009)

Still van Hotelkamer-scène, twee toeschouwers onderzoeken de kamer, onderbroken door actrice.
Black Tonic (2009)
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3.3

Theorie achter locatiespecifiek theater:

host/ghost van Pearson, Shanks & McLucas en genette’s verhaallijntheorie
Opvoering maakt de locatie levend maar ook andersom kan de omgeving een sterke invloed
hebben op een opvoering. Brith Gof oppert een theorie die de relatie van locatie en opvoering
verduidelijkt.73 Ze stellen dat binnen locatiespecifiek theater bij de ‘host’ (locatie) tijdelijk een
‘ghost’ (opvoering) ronddoolt.74
Cliff McLucas van Brith Gof was in 1990 een van de eersten die zich met host/ghost
bezighield. Hij karaktiseerde locatiespecifiek theater als een samenkomend geheel van twee
lagen: het gebouw en wat die ten tonele brengt (host) en dat wat tijdelijk op de locatie wordt
gebracht: de samengestelde scenografie en opvoering (ghost).75 De theorie van host/ghost
biedt een theoretisch overzicht waarbinnen immersieve opvoeringen bestaande locatie kan
gebruiken bij het creëren van hun theatrale omgevingen.76 Deze metafoor voor locatie en
opvoeringen toont de wijze waarop de opvoering de locatie niet maskeert maar dat deze
omgeving als locatie fungeert waarin deze bewuste opvoering moet worden getoond. De host
zal de ghost beïnvloeden en deze twee zullen in elkaar overvloeien, stelt Mike Pearson.77
Ghosts kunnen herinneringen zijn die in een tijdelijke opvoering opgerakeld worden; in
locatiespecifiek theater is de opvoering zelf de ghost die ronddoolt bij de host.78 Immersief
theater is altijd afhankelijk van de verhouding tussen host en ghost.79
Gérard Genette, literatuurwetenschapper, beschrijft verschillende narratieve lagen en
definieert een primaire verhaallijn (kaderverhaal) en een secundaire verhaallijn (ingebed
verhaal). De primaire verhaallijn, of het kaderverhaal, is de setting voor de verhaalwereld.80
De secundaire verhaallijn, of ingebed verhaal is het plot: het verhaal dat daadwerkelijk wordt
verteld, beleefd en die voortkomen uit deze verhaalwereld.81
Henry Jenkins, ontwikkelaar van Transmedia Storytelling, vult deze narratieve theorie aan.
Ingebedde verhaallijnen bieden volgens hem een soort spelelement door de verschillende
narratieven die wellicht doodlopend zijn maar wel een onderdompeling vormen waaruit een
toeschouwer zijn eigen verhaal moet deduceren.82
Deze theorieën zouden in het museum en voor (locatie)theatermakers, in zowel
tentoonstellings-/scenografische vormgeving als educatieaanbod meegenomen kunnen
worden om een betere overdracht van erfgoed te verwezenlijken. Zowel de host/ghost-theorie
als Genette’s verhaallijntheorie kunnen fungeren als een framework waarbinnen deze
erfgoedtheatraliteit ontworpen kan worden.
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3.4

Conclusie

De hele wereld kan gezien worden als een grote in situ-installatie omdat op elke locatie
erfgoedverhalen liggen om theatraal te vertalen naar een immersieve beleving. Bij het vertalen
van deze verhalen door middel van erfgoedtheatraliteit is het raadzaam om acteurs (of
objecten) in te zetten om de sfeer van de oorspronkelijke context weer te geven.
Het museum werkt in principe al op een wijze waarin zij in context aanvullen en dit kan als
theatraliteit gezien worden. Hierin kunnen objecten en verhalen ingezet worden om het
erfgoed levend te maken zodat toeschouwers zich betrokken voelen.
Zo kan erfgoedtheatraliteit dus ingezet worden. Deze verhalen kunnen aangevuld worden
door soortgelijke (erfgoed)verhalen die parallellen vertonen met het desbetreffende erfgoed of
metaforisch kunnen werken zodat er meer thematiek of onderwerpen in opgenomen worden
en dus raakvlakken met toeschouwers. De theorie van de mythogeografie speelt hierop in.
Als de opvoering afkomstig is uit de locatie en de erfgoedverhalen die daar spelen spreekt
men van locatiespecifiek theater. De toevoeging van een opvoering geeft een nieuwe context
aan een locatie. Hierin kunnen juist tegenstellingen in bijvoorbeeld locaties ervoor zorgen dat
de ratio van de bezoeker aangesproken wordt. (Inter)activiteit toepassen in dit geheel zorgt
voor een actieve publieksbeleving. Het gevoel van anonimiteit binnen locatiespecifiek theater
creëert een ongedwongen sfeer waarin de toeschouwer gedijt.
Locatiespecifiek theater heeft twee lagen: de host, ofwel de locatie en de ghost, ofwel
opvoering. Binnen locatiespecifiek theater doolt bij de ‘host’ (de locatie) tijdelijk een ‘ghost’
(de opvoering) rond. Dit kan gebruikt worden om een volledig immersieve wereld te creëren.
Hierbinnen kunnen verschillende narratieve lagen bestaan, gedefinieerd door een primaire
verhaallijn (kaderverhaal) en een secundaire verhaallijn (ingebed verhaal). De primaire
verhaallijn, of het kaderverhaal, is de setting voor de verhaalwereld. De secundaire
verhaallijn, of ingebed verhaal is het plot: het verhaal dat daadwerkelijk wordt verteld,
beleefd en die voortkomen uit deze verhaalwereld.
Hoewel het de schijn heeft dat in dit hoofdstuk theaterdramaturgie bedreven wordt is deze
theorie van groot belang binnen het ontwikkelen van de immersieve beleving en geeft het een
framework waarbinnen erfgoedverhalen hun plaats kunnen vinden. Hierbinnen passen ook
narratieve stromen en vormen van storytelling. Door toepassing van dit framework kan
overzichtelijk worden gemaakt welke hosts en ghosts zich binnen een locatie en in een
bepaalde opvoering manifesteren.

33

wELKE ERFGOEDTHEATRALITEIT PAST
PUNCHDRUNK TOE IN HUN
IMMERSIEVE, THEATRALE BELEVINGEN ?

4
34

35

4.1

de werkwijze van Punchdrunk

Punchdrunk is een mime-theatergroep die samengesteld is door theatermakers Felix Barrett en
Maxine Doyle en vormt voor Jakop Ahlbom Company een grote inspiratiebron. Met hun
immersieve opvoeringen is Punchdrunk al ruim een decennium een grote publiekstrekker en
voor dit onderzoek is het van belang om de werkwijze van Punchdrunk door middel van de
opgedane kennis uit de vorige hoofdstukken te analyseren. Hierbij wordt het werk van Rose
Biggin, gepromoveerd op het theatrale werk van Punchdrunk, gebruikt. Zij analyseerde de
immersieve theatervorm van Punchdrunk.
Het succes van Punchdrunk schrijft Barrett toe aan een aantal technieken zoals de
mysterieuze omstandigheden, de inbreuk van privacy en voyeuristisch speuren binnen
opvoeringen die een soort opwinding opwekken bij toeschouwers. Volgens Barrett moet de
onderdompeling daarom bestaan uit een specifieke, gelimiteerde reeks aan emoties en
gevoelens, zoals angst, nieuwsgierigheid, opwinding, afwachting. Immersieve belevingen
bieden multi-sensorische prikkels door soundscapes en scenografie die afhankelijk is van licht
en geuren.83 Immersiviteit kan volgens Barrett hierin faciliteren door een louche sfeer te
creëren, hetgeen aanzet geeft tot losbandig gedrag door middel van geheimzinnigheid en een
aanmoediging in het breken van regels.
Dit wordt versterkt door het feit dat in de laatste opvoeringen van Punchdrunk door de
toeschouwers een masker wordt gedragen. Toeschouwers zijn hierdoor anoniem, een
sentiment dat eerder al werd benoemd in het werk van The Other Way Works. Anonimiteit
zorgt ervoor dat toeschouwers vrij zijn om te ontdekken – tot op zekere hoogte.84 Anonimiteit
is van belang om een ongedwongen sfeer te creëren waarin elke stap van de toeschouwer
voortkomt uit eigen keuzes. Barrett meent dat immersief theater juist door deze ongebonden,
maar bovenal louche sfeer slechts voor enkele genres kan werken. Punchdrunk limiteert zich
daarom tot tragedies of sub-genres: thrillers, horrors en misdaad.85
De losse verhaalelementen behoren oorspronkelijk in een bepaalde chronologie, maar het
verhaal zoals het getoond wordt is de keuze van de makers. Punchdrunk toont vaker hun
opvoeringen in een niet-chronologisch vorm. Toeschouwers kunnen ze echter in een andere
volgorde tegenkomen. Wat ze in plaats daarvan tegenkomen zijn scènes die zij in elkaar
puzzelen en zo hun eigen narratief vormen.86 Door middel van deze narratieve zoektocht
naar verhaalelementen en chronologie ‘ervaren’ toeschouwers het verhaal, de zoektocht is
persoonlijk en past zich aan.87 Verhaallijnen gedijen op een grotere verhaalwereld zodat ze
een kleiner narratief kunnen creëren hierbinnen.88 Hierin is het volgens Barrett raadzaam om
een ‘cinematisch niveau van details’ te hebben zoals op de foto’s te zien is.89 Op de volgende
pagina’s zijn deze sets in gebruik te zien.
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Foto van de uitgewerkte parkeerplaats-set met ‘de rode auto voor de poorten van Temple Studios’ op de eerste verdieping.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)

Foto van de gedetailleerde ‘buitenset - Marshall’s trailer op het studioterrein’ in studio 2, op de begane grond.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)

Foto van het gedetailleerde, besneeuwde ‘boudoir van Dolores Gray’ met bergen sneeuw op de begane grond.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)
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4.2

de Toepassing van host/ghost en Genette’s
verhaallijntheorie door Punchdrunk

Ghosts, zoals beschreven in de theorie van host/ghost door Brith Gof, blijken ook van belang
binnen het werk van Punchdrunk. Punchdrunk neemt de host/ghost-theorie maar creëert zijn
eigen host en ghost. Kijk bijvoorbeeld naar The Drowned Man (2013), waarvoor zij een
voormalig postkantoor ombouwden naar filmstudio ‘Temple Pictures’. De host is niet het
postkantoor maar de nieuwe laag: de gefabriceerde filmstudio. Deze host, of dit kaderverhaal
wordt bezeten door de opvoering; de ghost die Punchdrunk voor de verlaten filmstudio
samenstelde. Zij hebben op deze nieuwe host hun eigen vorm van mythogeografie toegepast
en parallellen opgezocht in verschillend bronmateriaal, bijvoorbeeld als scenografische
inspiratie. De locatie is hierbij nog steeds van uiterst belang, maar deze is gefabriceerd.
Punchdrunk behandelt deze nieuwe locatie echter wel als een authentieke, klassieke locatie
die hier al jaren staat en in deze zin wijken zij niet af van het onderwerp van dit
onderzoeksverslag. De locatie vormt de inspiratie, alleen deze locatie is op zijn beurt
samengesteld uit inspiratiebronnen die niet gelieerd hoeven te zijn aan de oorspronkelijke
locatie. Het erfgoed dat hierbinnen uitgedragen wordt is wel volledig uit deze nieuwe locatie
afkomstig.
Deze spookstudio wordt namelijk door verschillende ghosts geteisterd: Punchdrunk gebruikte
bronmateriaal voor het ingebed verhaal de incomplete tekst van theaterstuk Woyzeck van
Georg Büchner en gebruikte het gefragmenteerde script. Het begin en einde was er, maar de
scènes zijn voorafgaand aan de dood van Büchner niet op volgorde geschreven. Toch blijft de
uitkomst onvermijdelijk; zo werkt Punchdrunk ook, want in welke volgorde je de scènes ook
ziet, het einde blijft hetzelfde.90 Bovenop deze Woyzeck-ghost legde Punchdrunk twee andere
verzonnen liefdestragedies als ingebedde verhalen. De hoeveelheid ghosts wordt bijgestaan
door thematiek uit David Lynch-films en verhaallijnen uit een aantal verschillende boeken.
De kleinere ghosts of verhaalingangen kunnen gezien worden als ‘narratief binnen narratief’,
waarin kader- of ingebedde verhalen overlappen.91
Omgeving kan verwijzen naar zowel de oorspronkelijke host als naar de ghost die
Punchdrunk brengt: bewustzijn van de oorspronkelijke omgeving en duidelijk zien waar
Punchdrunk hier een laag bovenop/middenin/binnen legt, voegt diepgang toe aan de theatrale
immersie.92 De vrijheid om een eigen samenstelling van het plot te maken kan in conflict
komen met de overkoepelende verhaallijn die de makers voor ogen hadden. Hierdoor kunnen
de toeschouwers geen intrinsieke logica meer ontdekken en zal de psychologische ‘flow’ van
de voorstelling weggenomen worden. Flow ontstaat als de uitdaging beheerst kan worden
door de toeschouwer door zijn eigen skillset. Hiervoor hoeft er geen spelelement aanwezig te
zijn, maar de toeschouwer moet in staat zijn om de volledige wereld te doorzoeken zonder
gestopt te worden in zijn nieuwsgierigheid of hinder te ondervinden. Om dit te voorkomen
moet het overkoepelend narratief minutieus uitgewerkt zijn zodat elke gevonden aanwijzing
hen dieper in de verhaallijn onderdompelt.93
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Foto van scène op het dak van ‘de rode auto voor de poorten van Temple Studios’ op de eerste verdieping.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)

Foto van acteurs dansend op ‘Marshall’s trailer op het studioterrein’ in studio 2, op de begane grond.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)

Foto van Dolores Gray in haar ‘boudoir’ met bergen sneeuw en spiegels op de begane grond.
Punchdrunk’s The Drowned Man: A Hollywood Fable (2013)
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‘LOCATION, LOCATION, LOCATION…’
Harold Samuel

CONCLUSIE
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In dit onderzoek staat te lezen dat consumenten binnen onze dynamische maatschappij
zoeken naar emoties, verhalen en belevingen. Jakop Ahlbom Company speelt hierop in met
het ontwerpen van een immersieve, theatrale beleving. Erfgoedinstellingen kunnen hier ook
op inspelen door hun erfgoed met behulp van immersieve belevingen uit te dragen, want
toeschouwers die het erfgoed lijfelijk ervaren leren het desbetreffende erfgoed vele malen
effectiever. (Locatie)theatergroepen zoals Jakop Ahlbom Company kunnen door de toepassing
van erfgoedtheatraliteit bewuster het cultureel erfgoed als bronmateriaal op locatie inzetten in
immersieve, theatrale belevingen.
Om deze beleving te ontwikkelen moeten (locatie)theatermakers en erfgoedprofessionals grip
krijgen op de terminologie. Na het horen van verschillende meningen kunnen we ‘immersieve
belevingen’ definiëren als het binnentreden in een samengestelde ruimte vol esthetische en
atmosferische elementen. Deze ruimte is gemaakt met de intentie een fysieke en emotionele
onderdompeling te bewerkstelligen in scenografische, zintuigelijke of omgevingsonderdelen.
Verhaallijnen gedijen op een grotere verhaalwereld met een cinematisch niveau van details
zodat ze hierbinnen een kleiner narratief kunnen creëren. Een beleving doet zich namelijk
voor wanneer toeschouwers zich betrokken voelen, een affectieve relatie krijgen en blijvende
indrukken opdoen.
Hierin moet rekening worden gehouden met (inter)activiteit en de multi-sensorische
benadering, want deze belevingswijze is effectiever omdat geheugen gekoppeld is aan de
intensiteit waarop toeschouwers betrokken worden bij informatie. De emotionele
onderdompeling dient te bestaan uit een gelimiteerde reeks aan emoties en gevoelens die
door middel van atmosfeer overgebracht kunnen worden. Immersiviteit kan hierin faciliteren
door een louche sfeer te creëren vol geheimzinnigheid.
Anonimiteit is van belang binnen immersiviteit want toeschouwers die niet ‘herkend’ kunnen
worden denken zonder consequenties te kunnen handelen. In de immersieve wereld kunnen
toeschouwers vrij navigeren tussen gebeurtenissen en door middel van deze narratieve
zoektocht vormen toeschouwers hun eigen samengestelde verhaal. Deze aanpak creëert
actieve deelnemers die verhaalonderdelen zoeken. Publieksbetrokkenheid is hierbij
belangrijk, want de interactie met de locatie zorgt voor persoonlijke analyse en begrip.
Nu de kaders van de immersieve, theatrale belevingen duidelijk zijn gesteld, kan de
onderzoeksvraag die centraal stond in dit onderzoek besproken worden:
Wat is het belang van een locatie binnen het creëren van immersieve, theatrale
belevingen op locatie zodra Jakop Ahlbom Company erfgoedverhalen theatraal zou
gaan vertalen in hun nieuwe project?
‘Location, location, location…’, was het motto van architect Harold Samuel. En locatie is van
uiterst belang binnen immersieve, theatrale belevingen. Niet enkel om de immersie die door
bovengenoemde technieken gecreëerd wordt, maar ook als theatrale inspiratiebron. Het
meenemen van erfgoed binnen een locatie in de theatrale benadering wordt ‘locatiespecifiek
theater’ genoemd. Deze opvoering is geïnspireerd door de karakteristiek van een locatie.
Soortgelijke historische verhalen met symbolische parallellen of metaforen en een sterke
verbinding met de omgeving kunnen hierbij een nieuwe plaats krijgen binnen een
erfgoedthema om deze te versterken of om een effectievere connectie te kunnen maken met
het verleden. Deze aanpak wordt mythogeografie genoemd. Volgens Punchdrunk hoeft het
erfgoed van de locatie niet per definitie gebruikt te worden, maar kan het op
mythogeografische wijze samengesteld worden met verwijzingen naar concreet erfgoed.
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Bij het maken van locatiespecifiek theater moet de maker rekening houden met twee lagen:
de locatie (host) waarbinnen de opvoering (ghost) ronddoolt. Door de toepassing van de
host/ghost-theorie kan in kaart worden gebracht welke facetten, onderdelen en verhalen er
binnen een locatie van belang zijn en hoe toevoeging (door bijvoorbeeld mythogeografie)
deze narratieven kan versterken. Binnen de host/ghost kunnen verschillende narratieve lagen
bestaan, gedefinieerd door een primaire verhaallijn (kaderverhaal) en een secundaire
verhaallijn (ingebed verhaal). De primaire verhaallijn, of het kaderverhaal, is de setting voor
de verhaalwereld. De secundaire verhaallijn, of ingebed verhaal is het plot: het verhaal dat
daadwerkelijk wordt verteld, beleefd en die voortkomen uit deze verhaalwereld. Door
toepassing van deze technieken kan er een volledig immersieve verhaalwereld ontstaan.
Als al deze theorieën in acht genomen worden, kunnen deze toegepast worden bij het
ontwikkelen van het project van Jakop Ahlbom Company. Ter informatie voor u als eventuele
gebruiker zullen de technieken van de host/ghost-theorie en de verhaallijntheorie van
Genette, gecombineerd met mythogeografie in een Framework verwerkt worden die ingevuld
kan worden om een overzicht te krijgen van de erfgoedverhalen die binnen een locatie
spelen. Op de volgende pagina’s zijn het Framework en de uitleg hiervan te raadplegen om
toe te passen in uw eigen project omtrent erfgoedtheatraliteit op locatie.
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FRAMEWORK
44

Dit onderzoek biedt lezers de mogelijkheid om zich te verdiepen in de overlap tussen
theatermaken en het ontsluiten van erfgoed. Erfgoedprofessionals zouden immersieve
belevingen kunnen gebruiken in het theatraal vertalen van erfgoedverhalen op locatie en
(locatie)theatermakers kunnen op hun beurt erfgoedverhalen gebruiken in immersieve,
theatrale belevingen. Niet eerder was er een overzichtelijk schema voor erfgoedprofessionals
én (locatie)theatermakers om erfgoed(verhalen), narratieven en thematiek te ordenen tijdens
het maakproces. De theorieën die besproken zijn in dit onderzoeksverslag worden op deze
wijze tastbaar en visueel gemaakt. Als handreiking aan alle erfgoedinstellingen en
(locatie)theatermakers die op locatie het erfgoed willen ontsluiten kan nu een samengesteld
framework ingevuld worden waarbinnen geanalyseerde theorieën opgenomen worden. Dit
schema kan ingevuld worden om op een theatrale wijze erfgoed(verhalen) mee te nemen in
hun maakproces of om te zien waar erfgoed hun project kan versterken of aanvullen.
Het invulschema is een samengestelde benaderingstechniek die gebaseerd is op de
host/ghost-theorie, Genette’s verhaallijntheorie en het principe van mythogeografie. In de
toepassing van dit framework worden wellicht keuzes gemaakt die deze theorieën
tegenspreken of juist aanvullen. Het vertrekpunt van het maakproces is te allen tijde ‘de
locatie’, zoals de conclusie en onderzoeksvraag al centraal stelden. Dit is echter op twee
manieren bekijken, namelijk vanuit de visie van de host/ghost die de oorspronkelijke locatie
centraal als inspiratiebron neemt (de locationbased) en daar tegenover de aanpak van
bijvoorbeeld Punchdrunk, die in deze frameworktheorie eerst een nieuwe host creëert en
vanuit deze thematiek bronmateriaal gaat verzamelen (in deze toelichting noem ik dit
‘storybased’). Deze twee verschillen in hun aanzet; locationbased introduceert de locatie als
verhaalwereld en in de storybased-methode komt de verhaalwereld tot stand vanuit een
geïntroduceerd kaderverhaal. Voorafgaand aan het invullen van het schema is dus wenselijk u
in te beelden of u puur vanuit de intrinsieke locatieverhalen gaat werken of een nieuwe
verhaalwereld hierbinnen wilt creëeren. Voor het aanvullen van uw verhaalwereld kunt u
meer dan drie ingebedde narratief-lijnen maken, met bijbehorende mythogeografie maar voor
dit framework is de verhaalwereld gevuld met 4 prominente verhaallijnen (één
host/kaderverhaal en 3 ingebedde narratieve ghost-lijnen). Rood staat voor verhaal, groen
voor locaties en blauw voor mythogeografie. Hieronder volgt de uitleg van beide frameworks.
Locationbased:
Deze verhaalwereld is afkomstig vanuit de locatie en zijn intrinsieke erfgoed(verhalen). De
verhalen, thematiek en mythogeografische elementen die afkomstig zijn vanuit de locatie
worden als bronmateriaal gebruikt. Locationbased begint met de locatie, de host (groene
elips) waarbinnen al intrinsieke (erfgoed)verhalen aanwezig zijn. In deze elips komt de locatie
te staan. Het erfgoedverhaal dat u leidend wilt maken binnen uw project krijgt zijn plaats
binnen de rode stippellijntjes. Dit wordt uw kaderverhaal, uw verhaalwereld is de locatie.
Vanuit dit gegeven worden drie ghosts of ingebedde narratieven (rode tol) geïntroduceerd die
voortkomen uit de locatie. Uit de ingebedde ghosts komt mythogeografie (blauw vakken)
voort, waarbij de verhaallijnen worden aangevuld en de verhaalwereld wordt ingekleurd.
Vanuit dit overzicht is nu te zien welke (erfgoedverhaal)factoren er spelen binnen een locatie.
Storybased:
Deze verhaalwereld is afkomstig vanuit een eigen gekozen verhaal. Ter verduidelijking van de
verhaalwereld moet er één prominente ghost als kaderverhaal (rode boog) gebruikt worden als
overkoepelend narratief, zodat het sprookjesboek-in-beweging een doorgevoerde thematiek
krijgt en hierin werkbaar wordt. Storybased werkt vanuit het kaderverhaal (rood) die de host
(groene elips) overkoepelt. In storybased kan er verwarring ontstaan zodra de locatie al
integraal past binnen het het nieuw geïntroduceerde kaderverhaal. Hierin kan het framework
duidelijkheid bieden omdat het in rood toont welk kaderverhaal de host overkoepeld. In dit
overkoepelende narratief van het kaderverhaal worden drie ghosts, of ingebedde narratieven
(rode tol) bijgeplaatst, met onder elke ghost zijn eigen mythogeografische lijn. Vanuit dit
overzicht is nu te zien welke (erfgoedverhaal)factoren er spelen binnen een locatie.
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Atmosphere:
Audience Engagement:
Audience:
Conceptual blending:
Displays:
Embedded narrative:
Embodied Practice:
Environmental Theatre:
Experience Theatre:
Experience:
Experience seeker:
Frame narrative:
Immersive Theatre:
Leisure experiences:
Museum theatre practitioner:
Museum theatre:
Mythogeography:
Participant(s):
Performance:
Performer:
Performing heritage:
Performative:
Performativity:
Piece:
Sense of place:
Site-Generic Work:
Site-Specific Theatre:
Space:
Staging:
Still Life Drama:
Storyworld:
Storyworld-in-flux:
Suspension of disbelief:
Venue:
Visitor experience:
Visitor:

Atmosfeer / Sfeer
Publieksbetrokkenheid
Publiek
Conceptueel mengen
Wijze van tentoonstelling/tentoonstellen
Ingebed verhaal
Fysieke toepassing
Omgevingstheater
Belevingstheater
Beleving
Ervaringszoeker
Kaderverhaal
Immersief theater
Vrijheidsbelevingen
Toepasser van museumtheatraliteit
Museumtheatraliteit
Mythogeografie
Deelnemer(s)
Opvoering
Acteur
Erfgoedtheatraliteit
Theatraal
Theatraliteit
(In theatrale context:) Opvoering
Plaatsidentiteit
Locatiegelijk theater
Locatiespecifiek-theater
Ruimte
Enscenering
Stilleventheatraliteit
Verhaalwereld
Sprookjesboek-in-beweging
Opschorting van ongeloof
Entourage
Publiekservaring
(In theatrale context:) Toeschouwer
(In museale context:) Bezoeker
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Anything you do, let it come from you, then it will be new. Give us more to see.
Sunday in the Park with George (1984) - Stephen Sondheim

Sondheim bracht deze tekst in 1984 ten tonele en jaren later hoorde een klein jongetje het.
Sunday in the Park with George, geïnspireerd door een prachtig schilderij van Georges Seurat
koppelde mijn liefde voor theater aan kunst. Waar de twee samen kwamen begon het doek te
leven. Zoveel dank aan Stephen Sondheim voor het aanwakkeren van die vlam.
Want er ligt een onderzoek, als een eigen mythogeografisch geheel. Allereerst wil ik Joke
“Boss” Bosch danken. Dank voor al jouw op- en aanmerkingen, hulp en aansporing. Een
betere motivator kon ik mij niet wensen. Daarnaast wil ik Marjelle van Hoorn bedanken, als
‘voice of reason’. Kritiek die ik kan verdragen en een inspirerend mens, dankjewel. Marieke
van der Duin, dankjewel voor het lenen van jouw erfgoedhart totdat het mijne groot genoeg
was en gevuld was met de namen die jij naar mijn hoofd smeet. Bob Crezee en Joppe
Knoester – of Boppe – bedankt voor de afgelopen jaren. Edwin van der Veldt en Marijke Leek,
mijn dank. Nadiah en Merel, mede-scriptie-overlevers, bedankt voor alle samenwerking,
feedback en voor al het meedenken.
Daarna wil ik Marc Pil bedanken, die mij op weg hielp bij het volgen van mijn instinct.
Dankjewel voor de inspiratie, brainstorms en het simpelweg zijn van een klankbord. Theater
en musea; het kan, het werkt, het mag. Ook naar Jakop Ahlbom en de volledige Company wil
ik mijn dank uitspreken, jullie waren de kern van mijn onderzoeksvraag en boden de kaders.
Having just the vision’s no solution, everything depends on execution…
Sunday in the Park with George (1984) - Stephen Sondheim

Alles draait om uitvoering, en mijn vormgeving moest een beleving op zichzelf worden.
Haico en Marga Beukers-Scholma, mooie mensen, heel erg bedankt voor de feedback en het
perfectioneren van mijn ‘beleving in digitale drukvorm’. Jullie zijn letterlijk de puntjes op de i.
My sincere thanks to Brith Gof and, in particular the late Clifford McLucas for giving me
something to hold on to in the form of the host/ghost. For me, this posed as the substantial
missing link between heritage and theatre.
A special thanks to Rose Biggin and Punchdrunk for everything you have created. My
fascination wouldn’t have continually been awakened if it weren’t for you.
The late Dennis Severs, for sparking the joy once more in the shape of your gorgeous house
when I was lost. I will guard The Space Between for as long as I live. Thank you, Ruben Smit
for introducing me to the sanctuary that Dennis Severs’ House provided to me.
Furthermore, a big thanks to every single person whose literature is in this thesis, for providing
me with the knowledge I so desperately needed.
Mijn lieve familie, elk van jullie. Bedankt voor de rust, liefde, voor alles.
Em, Jan, Lun, Joa, Gab, Laar, bedankt. En jij, wat had ik jou hier graag bij gehad. Dankjewel.
Stop worrying if your vision is new. Let others make that decision, they usually do.
You keep moving on…
Sunday in the Park with George (1984) - Stephen Sondheim

Was getekend,

Justin
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‘IF WE SHADOWS HAVE OFFENDED,
THINK BUT THIS AND ALL IS MENDED:
THAT YOU HAVE BUT SLUMBERED HERE,
WHILE THESE VISIONS DID APPEAR…’
William Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream
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