
HAiRY CO LI 
Ik gebruik alleen effecten 
als ze oké zijn voor de voorstelling1 

Harry Cole is freelance lichtont-

werper en adviseur technische infra-

structuur. Hij doceert lichttechniek 

en -ontwerp bij BASTT en FEVECC. 

ETCETERA: Hoe verloopt het ontwerpproces? 
HARRY COLE: Dat hangt af van regisseur tot regis-
seur. Over het algemeen luister ik vóór de eerste 
lezing naar het verhaal van de regisseur. Bij de 
eerste lezing, wanneer de tekst vorm krijgt 
door de stemmen van de acteurs, ga ik na of ik 
mij in die visie kan vinden. Dan neem ik de 
tekst weer ter hand en zoek naar momenten 
om die visie te realiseren. Daarna vul ik die in 
met licht. Ik wil het concept van de regisseur 
ondersteunen, tenzij ik echt vind dat zijn idee 
van het lichtontwerp niet bijdraagt tot de sfeer 
van de productie. Zo ontstaan er vaak mooie en 
hevige discussies die meestal tot een homogeen 
resultaat leiden. Het creëren van een theater-
productie verloopt in een voortdurende dialoog 
tussen de verschillende disciplines. 
Ik heb acht jaar in het Koninklijk Jeugdtheater 
gewerkt. We maakten veertien producties per 
seizoen, met alle regisseurs van het huis. Het was 
ontwerpen aan de lopende band. Per seizoen 
waren slechts enkele ontwerpen echt geslaagd. 
De communicatie licht-regie was niet altijd 
optimaal. Als freelancer kan ik kiezen. Ik ont-
werp minder en vaak met dezelfde mensen, 
waardoor de communicatie beter verloopt. Zo 
werkte ik met o.a. Johan Dehollander, Arne 
Sierens, Jos Verbist, Koen De Sutter, en geduren-
de vier jaar met Jan Fabre. 
Met Arne Sierens en Johan Dehollander werk ik 
samen sinds Mijn Blackie en De Broers Geboers. 
Met Sierens ben ik voortdurend in dialoog. Hij 
vertrekt niet van een brochure, dus ik impro-
viseer mee. Dat was nieuw voor mij. Voor Niet 
alle Marokkanen zijn dieven bijvoorbeeld heb-
ben we gediscussieerd naar aanleiding van een 
ruwe schets van Guido Vrolix. Sierens laat mij 
zeer vrij. Ik kan een eigen interpretatie geven. 
Ik volg natuurlijk wel de lijn van de improvisa-
ties: de verhaallijn vormt het vertrekpunt, ook 
voor het licht. 

De ogen van de acteur 
ETCETERA: Is de stijl of manier van licht 
ontwerpen de laatste decennia geëvolueerd? 
Gebruikte men vroeger niet vaker warm 
licht en nu steeds meer koud licht? 
HARRY COLE: Bij het updaten en bewerken van 
traditionele stukken worden nu, zowel voor 
kostuums als decor, nieuwe materialen gebruikt. 
Ook de belichting krijgt daarbij meer aandacht. 
Vroeger lette men er vooral op dat de mimiek 
van elke acteur goed leesbaar was voor het 
publiek en dat het geheel een aangename 
indruk naliet. Men viel dan ook vaak terug op 
heel veel frontaal licht en meestal een mengeling 
van neutraal (open wit'%'), koud (lee 201'%') 
en warm (lee 152) licht. Ook poederden de 
acteurs hun gezichten veel meer dan nu, wat ze 
witter en doffer maakte. Daarom werd er veelal 
warm licht op gezet, een lee 152'%' bijvoorbeeld. 
Ik zou niet meteen durven stellen dat men nu 
koudere sferen maakt, maar men probeert de 
belichting steeds meer te zien als een decor- en 
sfeerbeeld, én tegelijk zo neutraal mogelijk aan-
wezig te zijn. Er wordt ook meer gebruik gemaakt 
van nieuwere technologieën, zoals gasontladings-
lampen'%', TL-armaturen, intelligent licht'%', 
enz. Die drukken hun stempel op het heden-
daagse lichtbeeld en zijn van nature koeler. 
Zelf gebruik ik lee 152 nog wel eens bij ballet-
scholen, bijvoorbeeld bij de Antwerpse Ste-
delijke Balletschool. Maar ook daar werk ik het 
liefst met minder frontlicht en meer tegenlicht, 
waardoor een traditionele voorstelling een iet-
wat hedendaags kleedje krijgt. Ik maak van het 
zijlicht de belangrijkste belichtingsrichting. 
Zo wordt vooral het lichaam in profiel bena-
drukt, en is de mimiek van iets minder belang. 
Tenslotte vertelt een danser zijn verhaal met 
zijn lichaam en minder met zijn mimiek. 
Het omgekeerde gebeurt ook: traditionele 
methodes die een tijdlang op de achtergrond 
verdwenen, worden nu weer meer toegepast. Zo 
wordt er weer meer gebruik gemaakt van voet-
licht. Dat heeft namelijk als voordeel dat het 
de ogen van de acteurs meer naar voren brengt, 
wat het publiek een aangenaam gevoel geeft, 
en waardoor je de rest van de belichting meer 

kan nuanceren. Arne Sierens werkt graag met 
voetlicht: 'het publiek kan zo beter het wit van 
de ogen zien.' 
Toch probeer ik zo weinig mogelijk met conven-
tioneel theaterlicht te werken. Ik gebruik graag 
andere armaturen, niet-alledaagse theaterspots 
(bouwlampen of filmspots, bijvoorbeeld). 
Voor Niet alle Marokkanen zijn dieven heb ik 
bijvoorbeeld 'eyeblinders' gebruikt, die uit de 
rock-'n-roll komen. Het frontlicht bestond uit 
zes ETC-pars'%', drie aan elke kant, om de ge-
zichten te ondersteunen. Bovendien wilden we 
dat het publiek zich niet kon verschuilen in 
het duister van de zaal. We hoopten zo dat ze 
zich meer bij de materie betrokken zouden 
voelen. De belichting is rechttoe rechtaan. Geen 
compromissen. De emoties komen vooral van 
de acteurs. Er zit een heel mooi moment in de 
voorstelling, wanneer de hoofdrolspeelster 
met een doos herinneringen aan haar overleden 
moeder op de scène zit. Die scène duurt onge-
veer tien minuten, er wordt niets in gezegd. 
Het licht zou heel nostalgisch kunnen meegaan 
met de scène. Dat hebben we niet gedaan. In 
plaats daarvan hebben we er een blauwige 
zweem bijgegeven. Wanneer ze dan het witte 
kleed van haar moeder aantrekt, trekt dat 
kleed de aandacht, hoewel de scène vrij licht 
is. Het is niet romantisch of nostalgisch, het 
blijft hard, maar het is wel gefocust. 

ETCETE RA: Hou je rekening met de kostuums 
voor je lichtontwerp? 
HARRY COLE: Ja, hoewel het soms moeilijk is om-
dat die er pas op het einde bijkomen. Nu ja, met 
Lieve Pynoo (kostuumontwerpster die al elf jaar 
met Arne Sierens samenwerkt, nvdr) weet je dat 
de stijl hedendaags zal zijn. Dan moet je niet te 
veel kleur in het licht stoppen. De kostuums 
spreken voor zich. 
Mille Feuillesvan Theater Antigone kon je begrij-
pen als een soort collectieve nachtmerrie in een 
grote villa. Ik wilde met purper werken, zoals in 
sf-films, waar de hemel vaak gekke kleuren heeft. 
En daar dan een blauw accent bij, om het nacht-
elijke te suggereren. Maar toen de regisseur me 
vertelde welke kostuums er zouden bijkomen, 
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