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Wereldbeelden
Hoe figuren zich staande houden in het geëngageerde theater

Joy Slaats
“Figuren als aanleiding om naar mensen te
kijken”, lees ik in grote letters boven een
artikel in theatervaktijdschrift Courant. Al een
jaar lang galmt deze zin met enige regelmaat
door mijn hoofd. Hoe komt het toch dat ik
beter kan reflecteren op het mens-zijn als ik
de mens op het podium vervang door een
figuur?
Fascinerend vind ik dat.
Ik hou ervan om de wereld te verkleinen tot
fragiele miniatuurbouwwerken en met behulp
van camera’s en projectie letterlijk in en uit
het verhaal te zoomen. De acteurs torenen als
goden uit boven de kleine wereld op het
toneel. HDMI-kabels kronkelen als hongerige
slangen achter de camera aan.
Ik neem je graag mee in de fascinerende
wereld van het figurentheater. Een landschap
gevuld met miniatuurwerelden, schaduwspelen, poppen en objecten. Figurentheater laat je geloven dat dode materie in de voorstelling
weer tot leven komt. Daardoor is het voor mij de meest magische vorm van theater. Zoals een kind
de grens tussen fantasie en realiteit nog niet kan onderscheiden, wil ik die grens in het theater niet
accepteren. Ontwikkelingspsycholoog Piaget noemt de projectie van de eigen geest, animus, op
levenloze objecten: “het magisch denken”. Misschien had ik toch illusionist moeten worden.

De Pluijm | het Pluijmessay

De Pluijm | het Pluijmessay
Figurentheater
Figurentheater is de kunst van het theater maken met behulp van figuren, poppen en/of dagelijkse
objecten. Deze benaming wordt momenteel vooral in Duitsland en België gebruikt. In Nederland
spreekt men vaak van ‘objecttheater’ of ‘poppentheater’, maar beide vangen voor mij niet de
veelzijdigheid van de discipline. Want naast het werken met poppen en/of objecten, vallen
technieken zoals het schimmenspel en projectie van livestream camerabeelden (met als boegbeeld
theatergroep Hotel Modern) ook onder het genre. Vandaar dat ik kies voor de overstijgende term
‘figurentheater’.
Er is geen theaterdiscipline zo gevarieerd als het figurentheater. Alsof een verzamelaar inspiratie bij
elkaar heeft gesprokkeld vanuit de beeldende kunst, het circus, dans, literatuur, poëzie, film,
muziek en techniek. Dit maakt het figurentheater tot een mengvorm die gekenmerkt wordt door
het animeren: het leven geven, aan een ‘dood’ object. Dit kan bijvoorbeeld een pop zijn, een
object, een maquette of een schaduw.
Poppen en objecten
Poppen worden al duizenden jaren gebruikt om verhalen te vertellen aan een publiek. Iedere
cultuur kent wel vormen van poppenspel. Er zijn door de vele verschillende tradities ontelbaar veel
soorten poppen. Elke pop heeft zijn eigen techniek en speelwijze met voor- en nadelen. Wat ze
echter allemaal gemeen hebben, is dat de theaterpop zelf een levenloze figuur of een aangepast
voorwerp is dat door menselijke inspanning in beweging wordt gebracht.
Het grote verschil tussen poppenspel en objectenspel, is dat de pop specifiek is gemaakt met een
bepaalde mechaniek. Bij objectenspel gebruik je de mogelijkheden die het voorwerp zelf biedt. Een
vaatdoekje kan een dansend figuur zijn, broccolistronken een oerwoud, stapels nietjes de skyline
van een grote stad.
Deze simpele vondsten kunnen het publiek verwonderen omdat je enerzijds het dagelijkse object
herkent en anderzijds tot de verbeelding spreekt.
Een spel van licht en donker
Het schimmenspel kent ook een lange traditie en geschiedenis, vooral in Azië. Er zijn geschriften,
tekeningen en verhalen over het schimmenspel die dateren van circa honderd voor Christus.
Schimmenspel maakt gebruik van een lichtbron met schaduwfiguren en een doek waarop het
contrast tussen licht en donker te zien is. De contouren van de schaduw zorgen voor herkenning
door de vorm, beweging en textuur. Het brein legt verbanden tussen de beelden die je ziet via het
schimmenspel waardoor de beeldenreeks betekenis krijgt. Deze beeldende en abstracte kracht van
het schimmenspel overstijgt taal en leeftijd.
De poëzie schuilt in simpele vormen en structuren die wonderlijke werelden kunnen tonen, slechts
gebruik makend van licht en donker. Als de maker zonder taal de essentie wil communiceren,
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moeten de beelden zorgvuldig worden gekozen en rustig en bekwaam worden uitgevoerd met het
fragiele materiaal.
Live-Cinema
Theatermakers als Rieks Swarte en Hotel Modern introduceerden in Nederland een nieuwe
theatertaal waarin maquettes, objecten, tekeningen in panoramaperspectief en uitgeknipte foto’s
via camera’s op de theatervloer tot live-film worden gemaakt.
Door middel van cinematische projectie wordt de film tegelijkertijd getoond en gemaakt. Je ziet als
publiek hoe de acteurs en technici handelen om de situaties in de miniatuurwereld op film tot leven
te brengen. Gelijktijdig wordt via de projectie een verhaal in macroperspectief getoond.
Alhoewel poppen al duizenden jaren door de mens worden bespeeld, blijft het figurentheater zijn
horizon verbreden. Nieuwe technologieën zoals camera’s en robots worden in het figurentheater
verwelkomd. Door deze cross-overs tussen onder andere theater en techniek worden de grenzen
van de discipline steeds verder opgerekt.
Maar ondanks de vele beeldende en technische ontwikkelingen ontbreekt er volgens mij een even
grote ontwikkeling op het gebied van diepgang en engagement. Zo beaamt ook Wouter Hillaert,
cultuurjournalist en theatercriticus, in een vaktijdschrift over figurentheater: “Figurentheater in
Vlaanderen is mooi of grappig, zelden slim doorwrocht of meerduidig diep. Er mist tijd voor
onderzoek naar de relatie tussen vorm en inhoud. Er mist complexiteit die verder gaat dan het
verhaaltje of de uitgebeelde situatie”
Toen ik dit las in de Courant, ging ik in mijn hoofd door een lijst van figurentheatervoorstellingen
die ik zelf heb gezien. Er verschenen veel mooie beelden in mijn hoofd. Ik heb hard gelachen en
soms gehuild. Ik was verwonderd door het prachtige poppen- of objectenspel en de mooie
enscenering. Toch kon ik naderhand niet duidelijk vertellen waarom het van wezenlijk belang was
dat andere mensen de volgende avond naar het theater zouden moeten sprinten om de
voorstelling te zien.
Ik kon bij weinig voorstellingen een noodzaak benoemen. Waarom was deze voorstelling hier en nu
gemaakt en gespeeld?
Engagement
In het huidige theaterlandschap worden engagement en figurentheater zelden gecombineerd. Ik
begrijp dat niet. Ik ben ervan overtuigd dat figurentheater ontzettend veel mogelijkheden biedt
voor de geëngageerde theatermaker.
Ik bewonder theatermakers die het publiek niet alleen willen voeden met mooie beelden, maar ze
ook aan het denken zetten met betrekking tot het huidige mens- en/of wereldbeeld. Makers die
hun stem verheffen en een zaal ontroeren en inspireren. Makers die precies weten waarom ze de
ruimte op het podium innemen en wat ze daar willen vertellen.
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Engagement is volgens kunstcriticus Rutger Pontzen de “doelgerichte betrokkenheid met het doel
iets te veranderen”. Ik vind dat op papier heel mooi klinken, maar ik weet dat ik als maker mijn
publiek niet wil forceren tot actievoeren, het beschilderen van spandoeken of vastgeketendeprotesten aan (spoedig) omgehakte bomen.
Ik wil mijn publiek inspireren omdat ik de noodzaak voel een verhaal nu te vertellen. Dus voor mij is
engagement: De doelgerichte betrokkenheid met het doel te inspireren tot verandering.
Geëngageerd theater wordt vaak onderverdeeld in de volgende categorieën: politiek,
maatschappelijk, sociaal en persoonlijk engagement. Deze verschillende vormen kunnen natuurlijk
ook samengaan. Het is geen duidelijke scheiding, ik zie het meer als een indicatie waar de focus van
de geëngageerde theatermaker ligt.
In het huidige engagement, ook wel ‘nieuwe engagement’ genoemd, wordt vaak voorkeur gegeven
aan het stellen van vragen in plaats van het geven van antwoorden. Geëngageerde makers
vertrekken vanuit hun persoonlijke fascinaties en zoeken hiermee naar verbindingen met grotere
(maatschappelijke/politieke/sociale) vraagstukken.
Een voorbeeld hiervan is theatermaker Laura van Dolron, die in haar voorstellingen geen stelling
neemt vanuit een bepaalde ideologie. Deze keuze komt voort uit het idee dat er niet één waarheid
bestaat, maar meerdere. Ze erkent haar eigen subjectiviteit. Het hedendaagse geëngageerd theater
laat de spanning zien tussen verschillende denkbeelden ten opzichte van een heersend
wereldbeeld.
Mens- en Wereldbeeld
De basis van ieder geëngageerd werk is het mens- en wereldbeeld van de maker. Een wereldbeeld
is kortweg de manier waarop je de wereld ziet. Als we de geschiedenis in duiken komen we talloze
wereldbeelden tegen bij onder andere spirituele overtuigingen, politieke stromingen, de filosofie
en de wetenschap.
Een mensbeeld gaat over het idee hoe de mens zich tot jouw wereldbeeld verhoudt. Wat betekent
het om mens te zijn? Hoe verhouden mensen zich tot elkaar, zichzelf, de wereld, het universum?
Het mens- en wereldbeeld is gebonden aan een bepaalde tijd en verhoudt zich dan ook tot die
tijdsperiode. Het heersend wereldbeeld dat de aarde plat is en dat je er vanaf kan vallen, is voorbij
(voor de meesten onder ons). Ik denk dat het belangrijk is voor iedere theatermaker om je bewust
te zijn van je eigen mens- en wereldbeeld en je subjectiviteit. Ik vind het interessant om erbij stil te
staan hoe de tijd waarin ik leef, mijn nationaliteit, mijn sekse en opvoeding mijn ideeën
beïnvloeden. Hoe meer ik me hiervan bewust word, hoe beter ik mijn eigen valkuilen en
beperkingen kan zien en dat weer kan gebruiken in mijn werk. Engagement vraagt de maker om
distantie, zodat bevlogenheid niet omslaat in sentiment.
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De kracht van figuren
Waarom zou je als geëngageerd theatermaker naar figuren grijpen? Wat kan de pop, het object, de
miniatuur met livestream camera of het schimmenspel beter dan teksttheater of mime? Welke
specifieke kenmerken van het figurentheater maken het zo aanlokkelijk om het podium met
poppen en geanimeerde objecten te vullen?
Willemien Bronkhorst, theaterwetenschapper en filosoof, schrijft in haar scriptie dat bij beeldende
theatervormen de vormgeving en beelden vaak te herleiden zijn tot het mens- en wereldbeeld van
de maker. Op deze manier wordt de inhoudelijke boodschap meegenomen in de manier waarop de
theaterruimte en theatrale middelen communiceren met het publiek.
Je kunt het terugzien in de vormgeving van de figuren of miniaturen met betrekking tot:
compositie, materiaalkeuze, afmetingen, vormentaal, kleur en mechaniek.
Figuren kunnen met hun alternatieve vormentaal vertellen wat een acteur niet kan uitbeelden. Je
kunt een pop in de eerste scène als een reus boven het publiek uit laten torenen, en in de slotscène
als verslagen figuur slechts tien centimeter groot laten zijn of uit elkaar laten vallen.
Op deze manier communiceren de figuur en het beeld elementen uit het gekozen mens- en
wereldbeeld met het publiek zonder te spreken, in een vormentaal die te begrijpen is voor jong en
oud.
Het figurentheater kan zichzelf met dit gegeven onderscheiden van andere genres.
Ik ben echter van mening dat beeldend theatermakers hier pas de vruchten van kunnen plukken als
ze in het repetitieproces inhoudelijk en vormelijk onderzoek met elkaar verbinden.
Stapeling van betekenislagen
Figurentheater, en in het bijzonder poppenspel, zit bomvol dualiteit. En waar dualiteit is, vind je
conflict en spanning. De belangrijkste dubbeling is het tonen van de kunstmatige laag (de
poppenspeler die een illusie creëert) en de illusie zelf (de pop die tot leven komt). Hierdoor
ontstaat er tegelijkertijd afstand tot de zichtbare manipulatie en nabijheid door de verwondering
die de illusie creëert. Een goede poppenspeler toont je precies hoe zijn trucs in elkaar steken, en
toch geloof je dat de pop leeft.
Een ander onderdeel van deze dualiteit is de afhankelijkheid van de pop. De pop leeft namelijk
alleen als hij tot leven wordt gebracht door een poppenspeler. Al verbeeldt de pop een koning,
keizer of god, toch heeft de poppenspeler de macht hem te laten leven of sterven. Deze verhouding
tussen pop en poppenspeler roept onmiddellijk existentiële vragen op, bevraagt
machtsverhoudingen en laat de kwetsbaarheid van de pop zien.
De pop is een representatie, die kan refereren aan bijvoorbeeld een mens of een dier. Hoe
abstracter de pop, hoe minder wij een individu zien en hoe meer we ons kunnen identificeren met
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deze universele representatie. Als een pop een heel gedetailleerd gezicht en voorkomen heeft, zien
wij eerder een individu of specifiek personage.
De abstractie van de pop kan het publiek op een diepe laag ontroeren, confronteren en
verwonderen. Babiche Ronday, schrijfster en objecttheatermaker, legt dit als volgt uit:
“Als een acteur huilt, ziet de toeschouwer een mens die doet alsof hij huilt. Als een object huilt
(gedragingen krijgt toegewezen waarin de toeschouwer het concept verdriet kan herkennen), ziet
de toeschouwer de abstractie van verdriet, de vormelijke verwezenlijking van het concept ‘huilen’,
en kunnen wij onze eigen beleving van hoe het voelt om te huilen creëren en projecteren op het
object.”
Speeltuin voor technici en beeldmakers
Het gebruik van live-cinema, zoals bekend van Hotel Modern en Rieks Swarte, legt een connectie
met de beeldcultuur van deze tijd. Op een dag ziet de moderne mens meer beelden dan onze
middeleeuwse voorgangers in hun hele leven.
Daarom moet je als regisseur zoeken naar heldere en krachtige beelden die het publiek bijblijven.
Het medium film biedt de mogelijkheid om beelden te kaderen en zo de kijkrichting te regisseren.
Je kunt spelen met macro- of microperspectief, door middel van zoom-in en zoom-out. Met closeups kun je, waar je normaal vanaf de theatertribune met afstand naar het podium kijkt, opeens de
huid van de acteur of een detail in de maquette laten zien.
Film biedt daarnaast de mogelijkheid tot snelle wisselingen in de verhalende tijd en ruimte bijvoorbeeld door miniatuurdecorwisselingen of lichtchangementen. Met behulp van verschillende
camera’s kun je live monteren en dus andere montageprincipes toepassen dan op het toneel. Zo
kun je twee beelden naast elkaar zetten of afwisselen.
Het werken met miniatuur refereert voor veel mensen naar speelgoed en de kindertijd. Deze
associatie kun je als maker inzetten. Een goed voorbeeld hiervan is de voorstelling ‘Kamp’ van Hotel
Modern met als thema de Tweede Wereldoorlog. De miniatuurbarakken en trein lijken in eerste
instantie een speelterrein, en juist daarin schuilt een conflict waardoor de beelden en het verhaal
extra hard binnenkomen.
Je hebt bij deze vorm ook nog eens de mogelijkheid om op het podium een andere verhaallaag aan
te boren dan de film toont. Het wordt pas spannend, vind ik, als het publiek inziet dat deze
voorstelling niet beter als film in de bioscoop had kunnen worden vertoond.
Mens versus ding
Mensen eigenen objecten en vormen allerlei menselijke eigenschappen toe. De koplampen van
auto’s kunnen ogen zijn, een stoel met een jas erover gedrapeerd is in onze verbeelding het
postuur van een man. Omdat het object letterlijk in de spotlights wordt gezet, is het figurentheater
uitermate geschikt om te reflecteren op de verhouding tussen mens en ding. Bij figurentheater
wordt ‘het ding’ tot leven gewekt, waardoor het grootste verschil tussen mens en object wegvalt.
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Er kan sympathie voor een object ontstaan. Dit levert interessante vraagstukken op. Daarbij cijfert
de poppenspeler zich ook nog weg ten wille van het ding. De acteur slooft zich uit om het object te
laten leven, en om het publiek juist niet naar hem te laten kijken.
Poëzie van de ambacht
Persoonlijk vind ik de grootste kracht van het figurentheater het zichtbare vakmanschap. Bij
schimmenspel weet je dat iemand uren papier heeft gesneden en achter een doek secuur stokjes
met figuren beweegt. Bij poppenspel zie je de poppenspeler met kramp in eigen ledematen een
object leven schenken. Je ziet de toewijding van de speler en maker in alle beeldende aspecten
resoneren. En toewijding is de motor van engagement.
Ik ben ervan overtuigd dat het figurentheater een bron van inspiratie kan zijn voor de
geëngageerde theatermaker. De kracht van beeld is immers universeel. Het biedt mogelijkheden
voor het theatraliseren van mens- en wereldbeelden, spelen met perspectief en het verbeelden van
verschillende betekenislagen.
Figurentheater is het telkens opnieuw ontdekken van materialen. Wat kun je ermee verbeelden?
Wat wil je vertellen? Wat is de meerwaarde van de figuren? Je brengt het verhaal en het materiaal
letterlijk tot leven. Dit onderzoek kun je heel goed koppelen aan verfrissend engagement wat niet
alleen conceptueel verdiepend is, maar ook vormelijk. Daarnaast koppel je letterlijk de mens aan de
dingen. De mens wordt uit het antropocentrisch wereldbeeld gerukt en gelijkwaardig tussen de
dingen geplaatst. De acteur cijfert zichzelf weg om het object de volle aandacht van het publiek te
geven.
Kortom, figurentheater biedt ruimte om tot eigen en nieuwe vormen van engagement te komen.
Figuren vormen een ideale aanleiding om naar onszelf, en bovenal, de wereld te kijken.
© Joy Slaats, 2017
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