Er zijn natuurlijk wel elementen die richtinggevend zijn. Je bent in de eerste plaats bezig met
de afbakening van een 'toneelspelersruimte':
wordt iets op een zakdoek gespeeld of juist
heel breed? Naar voren getrokken of over de
hele diepte van de scène? Wat is op en af? Lopen
de parcours diagonaal of lateraal?
Maar ook voor het tijdsverloop van een voorstelling kan licht heel ingrijpend zijn. De beweging van het licht fungeert als een soort klok.
Net zoals de afwezigheid van beweging: in La
Carta duidde het feit dat er slechts één lichtstand was op de stilstand van de tijd. De laatste jaren pas ik vaak het tegenovergestelde
procédé toe: het licht dat nooit stilstaat, zoals
in Quartett, Les Antigones, In Real Time. Er zijn
x aantal lichtstanden, en die zijn alle altijd
onderweg naar de volgende stand, middels
lange crosstijden'van
6 a 10 minuten. Mijn
fascinatie voor constant verschuivend licht
heeft een inhoudelijke reden: zo ga je nooit op
de betekenis van de voorstelling zitten. Ik heb
het moeilijk met een tautologisch, illustratief
gebruik van licht. Traditioneel hoort licht bij
een bepaalde scène en weerspiegelt iets: de
natuurlijk omstandigheid (b.v. daglicht) of de
psychologische situatie. Wanneer het licht altijd
onderweg is, kruist het op bepaalde momenten
de betekenis van de voorstelling. Dan ontmoe-
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ten twee werelden elkaar. Bij Quartett, bijvoorbeeld, beschrijft het licht een mathematische cirkel. Op het einde, wanneer Valmont sterft,
schijnt het tegen de grond. Daar raken licht en
betekenis elkaar.
Ik heb cognitieve antropologie gestudeerd aan
de RUG bij prof. Pinxten. Hij was gefascineerd
door de Navajo-indianen uit Arizona en NewMexico. Zij gebruiken een taal zonder zelfstandige naamwoorden. Een ding is geen ding, een
kleur is geen kleur. Zij beschrijven de wereld in
termen van processen. Niet 'blue' maar 'blueing'.
Dat procesmatige vind ik heel mooi. Ze bekijken
de dingen als iets dynamisch.

Dada's
ETCETERA: Heb je een eigen stijl, een credo?
WALG RAVE: Wellicht. Ik heb een hoop dada's,
maar die zitten in kleine dingen. Ik probeer
echter niet per se een eigen traject af te leggen.
Ik probeer iets te zeggen met de voorstelling.
Misschien is eerlijkheid wel mijn credo. Niet
vals spelen, niet te veel uitleggen, betuttelen
met licht.
ETCETERA: Je ziet jezelf dus niet als
de onzichtbare manipulator?
WALG RAVE: Licht is w e l b e l a n g r i j k in h o e m e n -

sen een voorstelling beleven, maar dat hoeft
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niet op een manipulerend niveau. Je grijpt net
zo goed in door het creëren van een goede ruimte voor spelers en publiek, door het gezellig te
maken. Het licht zorgt ook voor een vertrouwde
situatie: het is een onderdeel van de theatersituatie, net als de zaal, de tickets, enz. Met licht
kan je een goodwill creëren bij het publiek,
maar dat is iets anders dan manipuleren.
ETCETERA: Speelt de belichting voor jou
een ondersteunende, dienende rol?
WALG RAVE: Nee. H e t is een e l e m e n t n a a s t d e

andere, al is het minder prominent, tenminste als
je geen voorstellingen maakt als Niek Kortekaas,
bij wie licht en decor als vertrekpunt fungeren.
Ik heb het puur dienende werk wel gedaan in
mijn beginjaren in Monty, maar niet voor
Stan. Bij Stan leeft trouwens nooit de idee dat
er een absolute consensus nodig is over een
voorstelling. Meningsverschillen kunnen ook
op de scène uitgespeeld worden. Dat gevecht
is een gegeven van de voorstelling. Er zijn
natuurlijk wel een aantal basisafspraken. Als
er afgesproken is dat de Antigone van Cocteau
op een tafel wordt gespeeld, ga ik het licht niet
op de zijmuren richten. Maar tegelijk staan er
vier a vijf meningen op de scène. En een zesde
mening hangt met het licht aan het plafond.
Er is natuurlijk wel een gesprek over. Het is
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