
VERHOOGTEGNIEKE
VAN REALISTIESE
TONEELSTUKKE

Bl 108 in jou handboek



Realisme op die verhoog

■ Teen die einde van die 1800’s het London vining begin groei.

■ Daar was dus meer mense wat na die teaters toe begin kom het.

■ Hulle het tapyte op die vloere gesit en sagte stoel geïnstalleer.

■ Daar is gebruik gemaak van ‘n Proceniumboogverhoog.  Dit het realistiese teater
goed gepas.

■ Daar is gebruik gemaak van ‘n driedemensionele stel.

■ Daar is baie aandag aan verhoogplasing geskenk: Hulle het vase, ligte, tapyte, 
skilderye en gordyne op die verhoog gesit.

■ Die verhoog het dikwels gelyk soos die elegante sitkamers van daardie tyd.



Stelle vervolg…

■ Stelle is geskep deur drie mure van die herskepte kamer.

■ Die vierde muur was die verbeelde muur,

■ Die vierde muur skei die gehoor en die akteurs van mekaar.

■ Die gehoor het gevoel asof hulle die regte wêreld waarneem.

■ Die voorste gordyn het oop en toe gemaak tydens bedrywe.

■ Die gehoor kon nooit sien wanneer hulle die stelle verander het nie, dit het gehelp

om die illusive van realisme te skep.

■ Baie dramaturge het meer verhoogaanwysings in hulle toneelstukke begin insluit.



Die regisseur

■ Tot die 1800’s was die produksie van toneelstukke nie baie professioneel nie.

■ Toneelgeselskappe is deur ‘n bestuurder bestuur.

■ Dekor was eers baie eenvoudig en op ‘n swart doek geverf.

■ ‘n Geselskap het geoonlik net een of twee doeke gehad en dit vir omtrent al hulle
produksies gebruik.

■ Daar was min simboliek by ‘n stel.

■ Omdat daar nie altyd baie geld was nie het die geselskap nie altyd baie gerepeteer
nie.

■ Hoofakteurs het hulle rolle geken en hulle bekendheid het gehore gelok.



Die regisseur vervolg:

■ Die ontstaan van die modern regisseur kan 

teruggespoor word na  Saxe Meningen die 

heerser van ‘n klein Duitse staat.  Hy het baie 

belanggestel in drama en begin om as 

regisseur op te tree.

■ Hy het geglo aan lang en deurdagte repetisies.

■ Hy het nie net op die akteurs in die hoofrolle 

gekonsentreer nie, maar ook aandag aan 

ondersteunende rolle geskenk.



Stanislavsky en
realistiese toneelspel

■ Een van die bekendste regisseurs van die 20ste eeu was Konstantin 

Stanislavsky.

■ Hy het uit een van die rykste families in Rusland gekom.

■ Hy was eers ‘n akteur, maar in hierdie tyd het akteurs baie maal

dronk by repetisies gekom.

■ Toneelspel was beperk – akteurs het net hulle reels van die 

middelverhoog af opgesê

■ Die interaksie tussen akteurs was dikwels onbelangrik.

■ Kostuums is soms gekies omdat dit beskikbaar was en nie omdat dit

gepas was nie.

■ Stanislavsky het besluit dat daar ‘n beter manier moes wees om 

dinge te doen.



Stanislavsky en
realistiese toneelspel

■ Stanislavsky het kennis gemaak met die 

Meningen-groep.

■ Hy was baie beïndruk met hulle disipline.

■ Stanislavsky het to saam ‘n onderwyser in 

Moskou gewerk.

■ Hy het uiteindelik sy stelsel ontwerp:



Stanislavsky se stelsel:
Dit help akteurs met hulle voorbereiding vir
‘n rol!
■ 1. Aksie: Jy moet altyd weet wat jy op die verhoog doen en waarom!  Elke AKSIE 

moet ‘n DOEL hê

■ 2. Magiese as: Jy moet glo in die rol wat jy op die verhoog uitbeeld.  Leef jouself in 
die situasie in.

■ 3. Gegewe omstandighede: Voor die gehoor kan glo iets is ‘eg’ moet jy eers nadink
oor die besonderhede wat die toneelstuk beïnvloed.  Hoe pas die toneel in by die res 
van die storie? Wat is die tyd en ruimte? Dink oor die stel en die beligting en klank.

■ 4. Die verbeelding: Glo in jou karakter sodat dit werklik is vir die gehoor. Jy moet ‘n 
duidelike prentjie hê van wie die karakter is.  Wat is jou karakter se agtergrond?

Vra jouself: Wie is my karakter? Hoe oud is hy? Waar kom hy vandaan? Wat wil my 
karakter hê? Waarheen is hy op pad?



Stanislavsky se stelsel:
Dit help akteurs met hulle voorbereiding vir
‘n rol!
■ 5. Aandagkringe:  Dit help jou ontspan en op jou rol fokus.  Dink aan ‘n klippie in 

water gegooi. Die rimpeleffek wat na buite uitgolf van die middel af. Jy moet jou
aandag by die kleinste kring fokus en stadig jou fokus uitbrei om diee kringe wat 
groter word in te sluit.

■ 6. Eenhede en doelwitte: Die verhoogstuk kan in tonele opgebreek word, maar ook
in Kleiner aksie-eenhede.  In elke aksie-eenheid moet jy dink wat is jou doelwit?

■ 7.  Die super-doelwit en die goue lyn van aksie: Dit is die belangrikste, algehele
doelwit in die toneelstuk.  Dit is wat die protagonis aan die einde van die toneelstuk
wil bereik

■ 8. Emosionel geheue:  Akteurs moet in hulle eie ondervindings en emosies delf om 
‘n karakter te skep.



Stanislavsky se stelsel:
Dit help akteurs met hulle voorbereiding vir ‘n rol!

■ 9. Tempo-ritme in beweging: Stanislavsky het 

gesê dat aksie altyd beweging, tempo en ‘n 

spesifieke ritme het.  Jy moet ‘n ritme virr jou 

karakter skep wat by die spesifieke situasie 

pas.

■ 10. Die metode van fisiese aksie:  Sodra jy die 

doelwitte en die goue lyne geïdentifiseer het 

kan ons begin om fisies aan ‘n teks te werk.  

Jy kan improvisasie gebruik as ‘n metode om 

die teks en jou eie rol beter te verstaan.



Video’s


