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onze ‘luie’ aandacht in een staat van paraatheid houden

performatief geluid
De excessieve geluidseffecten in To You, The Birdie! en 
het overdadig morsen met geluid in La Didone tonen 
hoe geluid verankerd zit in de performatieve taal van 
The Wooster Group. In het spel met verdubbelingen en 
splitsingen tussen beeld en geluid demonstreren ze iets 
in onze waarneming, dat inherent is aan onze moderne 
gemediatiseerde luistercultuur. Ze spelen in die optiek 
ook met de verschillen tussen film en theater in de manier 
waarop ze de zintuigen stimuleren en de toeschouwer 
dwingen tot reactie. Akoesmatisch geluid beweegt zich 
ook op die breuklijn. Het akoesmatische geluid is bij 
uitstek performatief: ze doet ons kijken met onze oren, 
en luisteren met onze ogen. De akoestische blik wordt in 
deze voorstellingen dan ook zwaar gemediatiseerd en ze 
becommentarieert onze moderne omgang met die media 
in onze perceptie, reflexen en ervaringen.
De ultieme ‘performatieve’ kracht is wanneer het geluid 
niet enkel onze perceptie stuurt vanuit een soort zelf-
bewustzijn voor onze waarneming en ons zo dwingt te 
reageren met een luisterperspectief, maar vooral wan-
neer het daarenboven onze cognitieve en fysieke grenzen 
probeert te verleggen. Chions oor-icoon beantwoordt 
bijvoorbeeld eerder aan een discursieve tendens om alles 
wat we horen te assimileren tot iets wat we kunnen begrij-
pen, iets dat dus tot onze luistergewoontes, ons luister-
‘discours’ behoort. We filteren namelijk een groot deel uit 
in functie van betekenisvolle categorieën, pre-existerend 
aan onze ervaring. Als we consequent op dit principe 
doordenken, moet performatief geluid daaraan proberen 
te ontsnappen en onze ‘luie’ aandacht in een staat van 
paraatheid houden.
Een geluid isoleren en aanduiden omdat het deze perfor-
matieve uitwerking heeft, is echter moeilijk. Performatief 
geluid is niet, het gebeurt. Het gebeurt in onze zintuigen 
en je ontkomt er niet aan. Het stimuleert discursief luiste-
ren tot nieuwe betekenissen. Sterker nog, het beroert ons 
lichamelijk. Wellicht is belichaamd luisteren het discur-
sieve oor niet enkel een milliseconde voor, het brengt de 
luisteraar ook in aanraking met het andere, het onge-
kende, de blinde vlek in het luisteren. Wanneer het geluid 
dat bereikt door haar exces tot op het irritante toe in La 
Didone of To You, The Birdie!, ontsnapt het geluid aan het 
cogito, onze grip van het bekende. Het belichaamd luiste-
ren spreekt dan de taal van het onbewuste, het ongekende 
naast onze discursieve luisterattitudes.

Wat de performativiteit van geluid in theater ook doet, 
luisteren schiet altijd tekort. Het is altijd semiotisch 
onvolledig en vraagt om aanvulling van de andere 
zintuigen, van herinneringen, van verbeeldingen, van 
voorafgaande ervaringen, die voortdurend in elkaar 
over lekken. En ondanks het feit dat geluid in theater de 
menselijke hunker naar betekenis voedt, is er altijd het 
moment van het niet weten, van een betekenis die zich nog 
niet gevormd heeft, van de stilte – of een schrille tinnitus-
toon – na het tam-tammen op het trommelvlies.
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