
niets te onthullen h e e f t : zij is namelijk pure conventie, gerei-
nigd van elk hinderlijk spoor, elke niet-geïntendeerde plooi of 
geste die naar buiten zou kunnen wijzen en de immanente 
retoriek zou kunnen verstoren. Deze perfecte incorporatie 
van een willekeurige "vorm-idee", deze risicoloze conventie, 
poogt zij in alle "economische duidelijkheid" en zonder "ge-
nante geweldpleging" de kijker-koper aan te praten en aan te 
passen. Al is deze verkoop van d romen die meestal de illusie 
van identiteit en individualiteit garandeert , ook weer niet zo 
onschuldigals ze zich wil voordoen. Maar dat is nog een andere 
discussie. 

Mijns inziens schiet Lauwaerts modefotograf ie zowel aan de 
essentie van de fotografie als aan die van het theatrale voorbij, 
ook al kan men de mees te van zijn beweringen niet echt 
ontkennen : de categorie 'illusie' is uiteraard niet vreemd aan 
het theater en het wezen van de fotografie kan ongetwijfeld 
naturalistisch worden genoemd. Maar de onloochenbare re-
ferentialiteit van de foto getuigt van een naturalisme dat veel 
radicaler is dan Lauwaert wil suggereren; en qua essentie is ze 
bovendien wars van het naturalistische pathos dat haar wordt 
toegeschreven ("acteurs als zweterige arbeiders.") Daa rom 
kan men de fo to net zo goed onnaturalistischer noemen dan 
welk andere 'afbeelding' van de werkelijkheid ook. De foto 
toont de blijvende afwezigheid van wat is geweest, een letter-
lijk f ragment of "tranche de vie" dat de (illusoire) continuïteit 
van het nu onderbreekt en ons confronteer t met een werke-
lijkheid die in geen Nu meer geïncorporeerd kan worden (of 
toch niet zonder een rest,een schaduw,die haar essentie be-
vat), een verleden zonder toekomst , een verstild leven : nature 
morte. Z e toont een werkelijkheid die geen tegenspraak duldt 
en toch op geen enkele wijze 'gecorroboreerd ' kan worden. 
Haar evidentie is allesbehalve vanzelfsprekend of 'natuurlijk' , 
maar evenmin 'cultureel ' bepaald, d.w.z. effect van een be-
paalde code, ook al kan een bepaalde semiotiek - b.v. die van 
de modefotograf ie - die indruk wekken. 

O m al die redenen n o e m d e Roland Bar thes de waarheid van 
de fotografie waanzinnig, tenminste wanneer men het absolu-
te realisme van de foto niet tempert door "haar schouwspel 
onderdanig te maken aan de beschaafde code der volmaakte 
illusies," - Lauwaerts modefotograf ie (die een perfecte kunst 
wil maken van de fotografie) - maar in haar "het ontwaken 
trotseert van de onherleidbare werkelijkheid." Dan schenkt de 
foto ons een zinnelijkheid die door geen code restloos gerecu-
pereerd kan worden. 

Het di lemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem 
van de theaterfotograaf , of toch niet zijn di lemma, maar dat 
van de fotografie, van het wezen van de fo to zélf. En eigenlijk 
ook van het hedendaagse theater. Het is haar typerende on-
beslisbaarheid die haar altijd - zelfs al poogt ze dit te verbergen 
- tot een grensteken maakt, een teken aan de grens van de 
semiose, weerbarst ig voor de-en recodering. Men kan de 
waarheid van de foto niet lezen, zegt Barthes. Hij bedoelt net 
hetzelfde als Walter Benjamin als die erop wijst dat de analfa-
beten van de toekomst niet de fotografie-onkundigen zijn, 
maar de fotografen die hun eigen foto's niet kunnen lezen. Zij 
hebben geen oog voor de cryptische sporen van een werke-
lijkheid - het Optisch Unbewufite - die tussen de plooien van 
elke semiose valt, in die coulissen van de tijd die het teken in 
zichzelf scheiden en het even blootstellen alvorens de "be-
schaafde" codering (en decodering) deze materialiteit als 
"vorm-idee" binnen een gesloten tekensysteem (of wat e r v o o r 
doorgaat) inlijft. Z o wordt de sublieme zinnelijkheid van die 

even ongrijpbare als onherleidbare werkelijkheid getemd. Die 
coulissenmetafoor - ze komt van Lauwaer t zelf - brengt ons 
naar het theater . 

Is illusie een essentiële categorie van het theater ? Ongetwij-
feld. Alleen verwondert mij Lauwaerts ongenuanceerde en 
bovendien bijzonder achterhaalde visie op de wijze waarop 
theater zich tot deze essentiële categorie zou verhouden -
theatraliteit identificeert zich voor Lauwaer t namelijk met het 
illusionaire tout court . Het theater is dan een botte magique 
die illusies produceert , alsof de geschiedenis van het theater 
ophoudt voor 1900. Alsof het theater vandaag (maar ook 
gisteren al) zich niet heeft ontwikkeld tot een ru imte waarin 
theatraliteit op theatrale wijze binnenstebuiten gekeerd en 
bevraagd wordt, en alsof die theatrale reflectie (waarin het 
denken eindelijk zijn plaats gevonden h e e f t : die van de scène) 
een soort afwijking zou zijn van haar essentie in plaats van een 
bevrijding, een waarachtiger tonen van die essentie. En alsof 
het verlangen naar illusie zonder meer tegengesteld zou zijn 
aan een verlangen naar desillusie. Een al te simpele binaire 
logica die door het (moderne) theater op het spel en misschien 
ook wel buiten spel wordt gezet. Z e heeft plaatsgemaakt voor 
een mentaal gebeuren - geen proces, maar een wrijving tussen 
geest en tekens, die hun wederzijdse inscriptie aftast -. 'Aan 
gene zijde' van het pathos van Lauwaerts illusie- theater en 
het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens 
Lauwaert ) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met 
de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, 
zinnelijk en onthecht tegelijk. Z e doet immer de stof, het 
'gedachteloze' proza oplichten waaruit thca te rdromen (en 
dat zijn er geen andere dan die waarmee wij op elk ogenblik 
leven) zijn gemaakt . Ik zou dit zoeken met een zin uit Botho 
Strauß' Trilogie des Wiedersehens - niet toevallig een theater-
stuk waarin de fotografie een centraal thematisch en s t ructu-
reel gegeven is - "eine nicht nachlassende Mühe um Alltäglich-
keit" willen noemen. 

Dat verwijst naar de brutale maar ook weerloze nuchterheid 
van (het wezen van) de fotografie én het theater, waarin zij 
hun tegelijk prozaïsche en ' t ranscendente ' werkelijkheidska-
rakter tonen. Tonen , in de zin van Wittgensteins "Es gibt 
Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische" : de 
gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, 
hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen 
: zoals Ritsema in het m.i. complementai re Wittgenstein incor-
porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest 
is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idio-
syncrasien en diacritische tekens die ons - en dat is het mystieke 
- waarachtig te denken (en te d romen) geven. Ook al worden 
zij door de zelfgenoegzaamheid van het denken (én d romen) 
weer uitgesloten. De door Lauwaert als ontluisterend gedood-
verfde 'coulissenkijk' van de ( theater-) fotografie, die de the-
atrale voorstelling vanuit haar dode hoek(en) bekijkt en pre-
cies daarom oog kan hebben voor deze 'andere scène' van de 
'geconcentreerde, uiterst bewuste projectie' , is meer en meer 
verschoven naar het theater zelf. Dat wil 'zichzelf - het hele 
theatrale gebeuren tussen scène en toeschouwers - vanuit 
dode hoeken bekijken met blikken die niemand meer toebe-
horen, d.w.z. die niet langer intentionele blikken zijn. De 
souvereine blik van wie 'het beeld zelf wil instellen' om even 
te genieten van de schone schijn, wordt 'gecounterd ' door een 
andere blik die voor mij een moeilijk te definiëren ethisch 
karakter heeft : "denn da ist keine Stelle,/die dich nicht sieht. 
Du mußt dein Leben ändern." (Rilke) 
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