
TUSSEN-RUIMTE

In zijn boek "Die Perspektive als 'symbolische Form'" (1924-25) omschrijft Erwin
Panovsky dat perceptie geen koncept van oneindigheid kent. M.a.w. hij bakent
onmiddellijk elke vorm van het zien af. Zo hebben we hier te doen met het begrip "einde"
waarbij ook de horizon zich inpast. Het summum van dit begrip in ons denken is de
hemel : omdat we er de oneindigheid niet kunnen van vatten projekteren we zelfs de
hemel als een blauw eindig omringend koepelgeheel.
Panovsky haalt verder in zijn boek ook het woord"Tastraum" aan. Het is nu juist dit
begrip dat inherent vervat is met perceptie - het zien- van elk objekt door de
toeschouwer. De ruimte, die tastbare ruimte die zich bevindt tussen objekt en
waarnemer is in feite niets anders dan een tussengebied met een gebeuren van gevoel,
gewaarwording, reflex en besef als ruimtelijke dimensies.

Een omschakeling gebeurt er echter wanneer een objekt zich via de waarnemer als
voorstelling aan ons voordoet, wanneer dit een weergegeven realiteit wordt. Het
tussengebied wordt hier dan gekreëerd in een zone tussen voorstelling en de nieuwe
waarnemer. Dit nieuwe gebied echter bezit de kracht van oneindigheid omdat het het
denken als spelregel toelaat, omdat het de grenzen van einde weerlegt.
Op zich kreëren wij als lezer, bij het lezen van elk boek, evenzeer een tussenruimte
tussen het verhaalde en onszelf, enerzijds gelimiteerd en anderzijds grenzeloos. Het
tussen staat niet meer afgebakend of omschreven door de auteur, hij laat het ons
ontdekken. Zelf worden we op deze manier onderworpen aan onze eigen voorstelling,
zien we het verhaalde via de ander.
Dit alles wordt des te meer ervaren wanneer de auteur ons dwingt "tussen de regels"
te lezen en op die manier, niet enkel het waargenomene en omschrevene lezen, maar
ook die nieuwe ruimte ontdekken die we dan zelf aan het bouwen zijn. Hierbij
projekteert hij alle aangehaalde feiten naar ons toe en maakt ons bewust van ons zijn
als deel-nemer in de ruimte.
Het is deze tussen-ruimte tussen de ander en onszelf dat maakt dat elke percepie juist
verschillend en boeiend wordt, dat ze eindeloos onherhaalbaar wordt. En het is deze
tussenruimte tussen onszelf en het boek dat maakt dat we zelf bouwen aan een eigen
verbeelding die verder reikt dan de waarneming. Is de perceptie eindig, dan is zeker de
verbeelding oneindig.

In dit boek omschrijft Sander van Bussel het tussengebied tussen de akteur (wij) en de
ruimte. Het handelt over een wel afgebakend terrein, gelimiteerd zoals de afstand
tussen twee punten, of bepaald zoals de aanwezigheid van een objekt in een
omgeving. Eenvoudiger kan het niet.



Maar deze eenvoud maakt het des te interessanter : het gaat om dagelijkse dingen zoals
kijken en zien, gewaar worden en bewust-"zijn". Hij gaat hierbij alle komplexiteit uit de
weg. Hem belangt enkel het genot van waar te nemen en waargenomen te worden,
van het voor zichzelf voor te stellen, van het aan ons voor te stellen, ons zichzelf te
laten voorstellen. Of het nu om hedendaagse kunst, dans of architektuur gaat, telkens
verhaalt hij over het essentiële gebeuren van de aanwezigheid : de blik als
weerspiegeling van het konkrete. En doorheen het gehele verhaal tekent hij dan weer
die lijn -tussen 2 punten- die ons duidelijk maakt dat de blik in feite niets anders is dan
een eigen denkwereld, een intimiteitenkoffer -om het naar Bachelard te zeggen-,
afgebakend maar eindeloos. Van Bussel schrijft hier een horizon-taal, tussen het
voorgestelde en de voorstelling, tussen onszelf en oneindige eindigheid, een tussen-
ruimte zoals het leven zelf is, als een dagelijks theater.
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