niet: elk doet zijn zin. Maar onbewust probeer

een streep parren'f"

je de voorstelling te duwen in de richting waar-

beneden gericht. Ook wanneer Damiaan De

aangebracht en naar

in jij de tekst in je h o o f d hebt.

Schrijver achter de streep licht ging staan, ving

Ik heb niet de neiging met de sfeer van de

hij nog licht. Dat was zelfs mooier dan wan-

ETCETERA: Heb je zelf een evolutie

scène mee te gaan. Als ik dat wel doe, is het als

neer hij in het licht stond. Zo creëer je diepte.

doorgemaakt?

een citaat. Je speelt mee. Als je op een romanti-

Bij Les Antigones gebruiken we een witachtige

WALGRAVE: Ik heb natuurlijk veel bijgeleerd.

sche scène 50.000 watt zet, blijft er niets meer

houten vloer. Daardoor is er zoveel strooilicht'^'

In het begin is het meer een veredeld kopiëren

van over. Idem wanneer je bij een slagveld

dat het niet uitmaakt waar het licht hangt, dat

van dingen die je juist of mooi vindt.

ergens op de scène één kaarsje zet. Je kan spelen

je al die wetmatigheden over invalshoeken van

Langzamerhand ontwikkel je een eigen taal, die

met de parameters. Het is een soort dialoog.

licht overboord kan gooien.

een optelsom is van veel invloeden, een per-

Alle opties liggen open: je kan meegaan m e t

Ik beschouw strooilicht meestal niet als een

soonlijke synthese. Bij Discordia heb ik dingen

wat zich op de scène afspeelt, of ertegen ingaan.

probleem. Ook strooilicht is een kans. Behalve

gezien die ik heel mooi vind. Maar tegelijk ben

Er zijn veel te veel mogelijkheden. Meestal doe

bij Alles is rustig, waarin een videoprojectie werd

ik via m i j n moeder al heel vroeg met Duits

ik niets anders dan weggooien, weggooien,

gebruikt, en je dus moest opletten dat het licht

theater in contact gekomen, dus ook die tak

weggooien. Technische ploegen worden er gek

de projectie niet in de weg zat. In het geval van

neem ik mee. Je o n t m o e t ook mensen die je

van: soms begin ik m e t een grid vol lampen en

Alles is rustig is het decor licht.

stappen doen zetten, in de eerste plaats de

blijven er aan het eind slechts vier over.

je ervan bewust zijn dat je ze gebruikt. Het is
wel fijn o m die conventies te citeren.

mensen van Stan zelf natuurlijk. Maar ook

Opleiding

iemand als Anne Teresa De Keersmaeker of
Matthias De Koning. In dat opzicht is een

ETCETERA: V i n d je s o b e r h e i d belangrijk?

ETCETERA: Is er volgens j o u evolutie m e r k -

WALGRAVE: Ja. Minder is meer. Ofwel m o e t j e te

b a a r in h e t denken over theaterbelichting?

gezelschap dat draait op voortdurend wisse-

WALGRAVE: Voor het boek Alles is rustig, over

lende samenwerkingsverbanden

moeilijk. Dat mislukt vaak. Te weinig doen is

twintig jaar kunstencentra, heb ik Filip Delbecque

een ideale voedingsbodem.

makkelijker.

en Rudi D'Heygere van de Beursschouwburg

Het p r o b l e e m m e t voorstellingen op het

geïnterviewd. Zij stellen dat er een evolutie is

repertoire houden, zoals we doen bij Stan, is

veel doen, ofwel te weinig. Te veel doen is heel

natuurlijk

naar meer licht. Vroeger was het licht minder

dat na een aantal jaren bepaalde ontwerpen

WALG RAVE: Licht is decor. Wij werken vaak met

belangrijk. Je volgde een aantal basisprincipes:

h u n relevantie voor mij verloren zijn. Dat is

lege scènes, behalve dan een aantal stoelen of

front, tegen, zij. Je kon het licht bijna laten

het geval bij Public Enemy, bijvoorbeeld, waar-

wat dingen die je nodig hebt o m te spelen.

hangen voor de volgende voorstelling. In grote

voor we het licht een uur voor de première in

Nochtans is de aanwezigheid van een decor

schouwburgen en opera's is dat lang zo gebleven.

elkaar hebben gestoken. De spelers kunnen

dankbaar om licht te ontwerpen. Ik ben de lege

In de Brugse Schouwburg was het ffontlicht

wat er intussen gebeurd is, meenemen in h u n

ruimte een beetje beu. Ik bedoel dan niet de

lang vastgelast. Bij een dramatische scène stak

spel. Bij een lichtontwerp gaat dat niet altijd

lege ruimte in de zin van Peter Brook, maar

je daar een rode filter in, bij een venijnige scène

zo makkelijk.

wel de naakte scène. Er zijn geen 7000 manieren

een groene, enfin de hele kleurentheorie van

o m die uit te lichten. Met een vloer, bijvoor-

Goethe waar iedereen het steeds over heeft.

ETC ETE RA: Hoe zie je de relatie licht-decor?

beeld, sta je al een heel stuk verder. Dan heb je

ETCETERA: Heb je een opleiding gevolgd?
WALGRAVE: Nee. Ik ben begonnen als technicus

een referentiepunt.

ETCETERA: W a a r o m is er n u m e e r a a n d a c h t

Ik voel m e ook beter in een grote zaal, waarin

v o o r licht?

school. Toen, zo'n vijftien jaar geleden, was het

het licht een grotere afstand aflegt voor het de

WALG RAVE: Gedeeltelijk omdat er meer techni-

wel makkelijker om zonder opleiding te begin-

in Monty. Receptief werk is een goede leer-

grond raakt. Ik heb het gevoel dat ik het dan

sche middelen voorhanden zijn. Bovendien

nen, o m d a t de technische middelen

meer onder controle heb.

zijn die middelen gedemocratiseerd. Vroeger

beperkter waren. Je was bij wijze van spreken

toen

Eén van mijn dada's is de driedimensionaliteit

was een lichtcomputer onbetaalbaar. Nu heeft

al technicus als je een hamer kon vasthouden.

van licht, het gebruik maken van de weerkaat-

bij wijze van spreken elke gemeentelijke sport-

Nu is het instapniveau hoger. Er is nood aan een

sing. Die kwaliteit wordt vaak verwaarloosd,

zaal er één. Toch dient ook gezegd dat veel

opleiding theatertechniek. Ook een opleiding in

vooral in de klassieke belichting met veel front-

ontwerpen van n u qua conventionaliteit lijken

lichtontwerpen is nodig. Je kan je natuurlijk

licht. Dan krijgt het geheel iets tweedimensio-

op voorstellingen uit de jaren '50 en '60. In

de vraag stellen die voor elke kunstopleiding

naals, iets tekenfilmachtigs. Oude Meesters van

Toulouse zag ik het Tattoo Theatre uit Sarajevo,

geldt: moet je naar de academie om schilder te

Bernhard bijvoorbeeld, hebben we in Antwer-

in een samenwerking m e t Handke. H u n licht-

worden? Is een school niet te veel een keurslijf?

pen in het Sint Felix Pakhuis gespeeld, waar de

ontwerp was onvoorstelbaar conventioneel. Je

Maar dat is een andere vraag. In principe vind ik

scène heel erg diep was. Vooraan hebben we

kan de conventie wel gebruiken, maar je moet

dat er een opleiding zou moeten bestaan.
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