ZWARTE EN WITTE BEELDEN

verplaatsen en te verhangen; ze bleven nagenoeg
een jaar hangen en werden dan vervangen
door een 'nieuw programma'.
In elke geschiedenis van de film, wordt een
hoofdstukje aan het 'diorama' gewijd. Wellicht
omdat Daguerre een grondlegger van de fotografie is geweest, maar ook omdat hij met zijn
diorama terecht wordt beschouwd als iemand
die vanuit stilstaande beelden zoiets als de
illusie van beweging wist te toveren. Ik vind het
daarentegen vreemd dat je in de 'geschiedenissen
van het theater' zijn naam nooit tegenkomt,
terwijl dit toch een prachtig schouwspel moet
zijn geweest. Het lijkt ons natuurlijk vreemd dat
toeschouwers zich verplaatsten en (dure) kaartjes kochten om slechts naar een enkel beeld te
gaan kijken.
Ik denk dat ik het ook sprookjesachtig mooi
zou hebben gevonden. De fascinatie zal wel met
het manipuleren van de tijd te maken hebben
gehad: één volle dag van 24 uur wordt in vijftien
minuten gecondenseerd. Het verloop van de
tijd wordt mogelijk - en zichtbaar - gemaakt
door middel van licht. Het zichtbaar maken van
zoiets onzichtbaars als tijd, daar gingen de
diorama's over. En evenveel als het kijken naar
een beeld, kijk je naar licht en de wijzigingen
van het licht.
Tijd, licht en beweging... Met eenvoudige,
ja naïeve middelen een heel abstract idee concretiseren, dat is toch fantastisch! Ik moet dan
altijd denken aan de uitspraak van Gurnemanz
aan Parsifal, alvorens de held de Graal binnentreedt: 'zum Raum wird hier die Zeit!'

Zoals het netvlies zich tegenover licht en donker in het algemeen
verhoudt, zo verhoudt het zich ook tegenover donkere en lichte individuele objecten. Als licht en duister haar in het algemeen verschillende
stemmingen geven, dan zullen zwarte en witte beelden die het oog
tegelijkertijd bereiken, de toestanden die door licht en duister op
elkaar volgend ontstaan, naast elkaar bewerkstelligen.
Een donker object verschijnt kleiner dan een lichter object van dezelfde
grootte. Als men van op een afstand kijkt naar een witte boog op
zwarte achtergrond en naar een zwarte boog op witte achtergrond,
dan zal men de laatste ongeveer een vijfde kleiner dan de eerste
inschatten, ook al zijn de bogen volgens de zelfde passerlijnen
uitgeknipt. Als men het zwarte beeld een vijfde groter maakt, dan
verschijnen beide gelijk.
Zo merkte Tycho de Brahe op dat de maan in conjunctie (de maan is
volledig donker) een vijfde kleiner lijkt dan de maan in oppositie
(heldere volle maan). De eerste sikkel van de maan lijkt bij een grotere
schijf te horen dan de respectievelijke donkere sikkel die men in de
periode van de nieuwe maan soms kan zien. Zwarte kleren laten
mensen er veel slanker uitzien dan lichte. Licht vanachter een rand
gezien maakt in de rand een schijnbare inkeping. Een lineaal waarachter een kaarslicht schijnt, heeft voor ons een schaduw. De op- en
ondergaande zon lijkt in de horizon een put te maken. [...]
Wie 's morgens bij het ontwaken, als het oog bijzonder ontvankelijk is,
scherp naar het kruis in het venster kijkt, waarachter een schemerige
hemel als achtergrond zit, en de ogen vervolgens sluit of naar een heel
donkere plek staart, zal nog een tijdlang een zwart kruis op heldere
achtergrond voor zich zien.
Elk beeld neemt een specifieke plek in op het netvlies, een groteTe of
een kleinere, alnaargelang het dichterbij of verderaf gezien wordt.
Als we de ogen sluiten onmiddellijk nadat we in de zon gekeken
hebben, dan verbazen we ons erover, hoe klein het achtergebleven
beeld verschijnt.
Als we daarentegen met geopende ogen vervolgens naar een m u u r
kijken en het voor onze ogen zwevende spookbeeld vergelijken m e t de
andere objecten, dan zullen we het altijd groter zien naarmate bet
oppervlak waarop het gevangen is, verder van ons is. Dit fenomeen
laat zich met de wet van het perspectief goed verklaren, want het kleine
object dichterbij dekt het grotere verder verwijderde object af. [...]
Deze beelden verdwijnen beetje bij beetje, en wel doordat ze tegelijk
in duidelijkheid en in grootte afnemen.
johann Wolfgang von Goethe, Zur Farbenlehre.
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