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niet doorheen woorden functioneren. 
Op dit punt bleken huilen en schreeu-
wen, zingen en neuriën, de interessant-
ste elementen om op verder te werken.
Het idee om te gaan reproduceren of 
verdubbelen werd op dat punt interes-
sant om te gebruiken als een manier om 
een uitdrukking van het ene medium te 
verplaatsen naar een ander. We namen 
allerlei soorten huisscènes uit bestaande 
films, maakten er een montage van, en 
scheidden het beeld van het geluid. Met 
deze soundtrack op hun koptelefoons, 
reproduceerden alle performers het ge-
luid op hetzelfde moment, en probeer-
den ze dit simultaan met de rest van de 
groep te doen. 

Wat dan ontstaat is een dubbele ‘ver-
dubbeling’: we dubbelen de film zelf, 
maar ook het geluidspatroon dat ie-
dereen produceert, waardoor een soort 
multiplicatie ontstaat van de uitdruk-
king, die haar op de één of andere ma-
nier ondermijnt. Wenen is zo’n sterke 
en duidelijke expressie, die in film na-
tuurlijk systematisch wordt geprodu-
ceerd. Niet alleen door de acteur maar 
ook door het hele postsynchronisatie- 
en montagesysteem. Er gebeurt iets 
interessants wanneer je het geluid van 
het huilen met meer mensen tegelijk 
produceert: de impact lijkt wel op het 
mechanisme van de cinema, maar het 
wordt met compleet andere middelen 

gemaakt, omdat wij niet de mogelijk-
heid hebben om op te nemen, opnieuw 
op te nemen, en onszelf te postsyn-
chroniseren. Dit live verdubbelen was 
een onderzoek waarin we probeerden 
om de impact van het filmgeluid/beeld-
design te recreëren maar met compleet 
andere middelen, waardoor we de au-
thenticiteit van de expressie totaal on-
dermijnden, door de referentie naar de 
personages weg te laten. 
Iets anders waar we over begonnen te 
praten terwijl we dit deden, was hoe 
de groene ruimte in deze context een  
fictionele ruimte kan worden, die  
afhankelijk van wat er in gebeurt, ver-
schillende locaties kan reflecteren in de 
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