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The	logic	of	story-telling
Ook Heine Avdal stuurt tijdens zijn voorstelling Some notes are 
bewust aan op de verwarring onder het publiek door het 

vertrouwde, ordentelijke binnenkomen en plaatsnemen 

in de zaal te liquideren en te vervangen door een chaoti-

sche stoelendans. We bereiken de Labozaal van het Stuk 

langs een duister zijgangetje en enkele achterkamertjes. 

Iemand houdt een gordijn open en we komen terecht in een 

met zwarte doeken omzoomd vertrek. Het publiek staat 

wat verloren in de zaal terwijl Avdal op de tonen van een 

ratelend geluid een rode plastieken stoel aan een stuk tape 

voortsleept. 

door het monofocale scènebeeld waaraan avdal 

gestalte geeft – de zaal is donker en de tribune is het 

enige object dat onder de aandacht van het publiek 

gebracht wordt – wijzen alle neuzen plots in dezelfde 

richting.

Alles verloopt nogal onbeholpen, niemand weet wat er nu 

eigenlijk verwacht wordt. De choreograaf blijft onverstoord 

zijn stoel – en wat later meerdere stoelen – tussen het pu-

bliek verschuiven. Het publiek moet voortdurend wijken, 

maar probeert toch in de mate van het mogelijke de chore-

ografie te volgen. Sommige toeschouwers vinden even het 

lef om op één van Avdals stoelen plaats te nemen, maar niet 

één tracht de danser in zijn rusteloze activiteit te verstoren. 

Het publiek krijgt haar eigen ruimte niet op onvoorwaar-

delijke manier toevertrouwd. Haar plaats moet terug onder-

handeld worden, elk verworven recht is dode letter. In de 

lege ruimte van Avdal is geen tribune voorzien en de stoelen 

die voorhanden zijn, lijken niet meer hun oorspronkelijke 

functie te vervullen maar getransformeerd te zijn tot sceni-

sche elementen, die evenzeer naar waarde geschat worden 

als alle andere componenten van een voorstelling, zoals de 

techniek, de ruimte, de performer of het publiek. 

Als Avdal vervolgens met treiterende traagheid een wit 

Maaksels vs. baksels: Een architectuurkritische blik op scène

Some notes are van Heine R. Avdal, foto Birgit Cleppe


