
LUK PERCIVAL EN MARK VAN D I N i S S I 
Voor het lichtontwerp vertrek je 
van een inhoudelijk gegeven' 

Luk Perceval is artistiek leider 

van Het Toneelhuis. Mark Van Denesse 

assisteert hem bij het lichtontwerp. 

ETCETERA: Jullie werken met zijn tweeën 
aan een lichtontwerp. Hoe verloopt die 
samenwerking concreet? 
MARK VAN DENESSE: Luk hecht heel veel belang 
aan licht. Als hij aan een regie begint, heeft hij al 
beelden in zijn hoofd en dat vind ik belangrijk. 
Je hebt regisseurs die de laatste twee weken voor 
de première beginnen te denken: ach ja, we 
moeten ook nog iets met het licht doen. Dan is 
het al te laat natuurlijk. Ik vind het prettig samen-
werken, omdat we in een heel vroeg stadium 
met het licht bezig zijn. We zijn nu een maand 
voor de première en we weten exact welk beeld 
we willen creëren. Dat beeld proberen we samen 
te realiseren, daar werken we aan tijdens de 
repetities en met de acteurs. 
Naarmate de rol van de acteurs meer geplaatst 
is, wordt alles - acteurs, decor, licht - steeds meer 
een homogeen geheel, al een tijd voor de premi-
ère. Met dat volledige pakket verder repeteren 
geeft iedereen een goed gevoel, zowel de acteurs 
als onszelf. Er zijn geen technische beslomme-
ringen meer op de laatste ogenblikken. Het 
gebeurt wel eens dat we twee dagen voor de 
generale besluiten om iets helemaal anders te 
doen, maar dat zijn heel extreme situaties. 

ETCETERA: Sta jij, Luk, in voor de 
dramaturgie en Mark voor de techniek 
of loopt dat door elkaar? 
LU K PERCEVAL: We werken echt samen. Maar het 
is belangrijk dat iemand als Mark er is, omdat 
hij zich bewust is van de mogelijkheden van elk 
type spot. Ik heb in die twintig jaar als lichtont-
werper wel ervaring opgedaan, maar de techniek 
evolueert zo sterk dat iemand zich heel erg met 
de technische kant moet bezighouden. 
VAN DENESSE: Het is ook een aanvoelen. Voor 
Asem (dat op 20 september jl. in Het Toneelhuis 
in première ging, nvdr) hadden we nog geen 
enkel gesprek gehad over licht. Vandaag, op de 
eerste repetitie met licht, probeerde ik een aan-

tal dingen waarvan ik dacht dat ze zouden kun-
nen werken. Ofwel klikt het onmiddellijk, ofwel 
vindt Luk het niets. Dan moet ik snel iets anders 
bedenken. Door vaker samen te werken, kom je 
sneller tot goede concepten en verlies je sowieso 
minder tijd. Je hebt sneller een basis waarop je 
verder kan. Daar zitten dan nog wel foutjes in, of 
details die niet kloppen, maar dat kan je gaande-
weg opklaren. 

ETCETERA: Hoe ontstaat het l ichtontwerp 
concreet, bijvoorbeeld in relatie tot de regie? 
Hoe kom je van de opbouw van niets tot iets? 
PERCEVAL: Ik heb in het begin een hele goede 
leermeester gehad: Steve Kemp. Hij was de eer-
ste professionele lichtontwerper - in Londen 
geschoold - die zich in Vlaanderen en Neder-
land met licht bezighield. Franz Marijnen 
heeft hem indertijd naar hier gehaald. Ik heb 
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