
Respect voor de ogen 
van de toeschouwer 

enige wat ik doe bij Stan: ik reis met het meren-
deel van de voorstellingen, doe het gros van de 
vormgeving (affiches, website, enz.), soms een 
vertaling, ik schrijf soms een tekst of een dossier. 
J.KALMAN: Ik weet het niet. Soms denk ik: ik 
ben klaar om morgen te stoppen. Soms. Dat 
hang af van het soort projecten dat je doet. 

Mag je de spots zien hangen? 

H . c O L E: Dat is vaak geen punt. Als je in je ont-
werp rekening houdt met de spots, is het oké dat 
je ze ziet hangen. Maar je moet het dan wel strak 
houden, geen wirwar van spots. Ook dat hangt 
af van productie tot productie. In theatervoor-
stellingen is het nog wel de gewoonte om de 
spots weg te stoppen achter friezen of coulissen 
om zo een clean beeld te hebben, vrij van even-
tueel storende elementen. Anderzijds kan het 
ook dat de scenograaf de spots wil integreren in 
het scènebeeld. 
J.J. LAMERS: Dat maakt me helemaal niet uit. 

Ca je vaak kijken naar het werk 
van andere ontwerpers? 

H. COLE: Als zelfstandige kan je naar weinig 
voorstellingen gaan kijken. Dat mis ik wel. Ik 
ben nog vaak op tournee om voorstellingen te 
draaien, want van ontwerpen alleen kan je in 
België niet leven. Dan zou je zodanig veel ont-
werpen moeten maken dat het weer handwerk 
wordt. Zowel kwaliteit als honorering gaan dan 
naar beneden. 
L. PERCEVAL: Als ik naar het toneel ga, vind ik 
het licht zelden goed. Ik vind het vaak niet 
genoeg doordacht of niet verfijnd genoeg. Ik zie 
heel vaak voorstellingen in Duitsland en daar is 
het licht echt op de voorstelling gesmeten. Je 
moet er vaak werken met het licht dat in de kap 
hangt. Ik hou niet van de films van Peter 
Greenaway, maar ik vind de belichting heel 
goed. Hij gebruikt eigenlijk kleur zoals anderen 
zwart-wit gebruiken. Dat is dan zo extreem en 
zo doorgedreven dat het ook weer een eigen 
wereld gaat leiden. Ik hou heel erg van de belich-
ting van Wong Kar Wai, maar in het theater zijn 
er niet echt dingen waarvan ik opkijk. 

Jesper Kongshaug is lichtontwerper 

bij het Deense Hotel Pro Forma. 

Artistiek leidster is Kirsten 

Dehlholm. Het gezelschap omschrijft 

zichzelf als een 'vehikel voor drama-

compositie op de grens tussen 

theater en tentoonstelling'. 

Met projecties en belichtingseffecten, 

onderzoeken ze de metafysische 

grens tussen reëel en irreëel: 

optische illusie wordt gezien als deel 

van de realiteit. 

Mijn samenwerking met Hotel Pro Forma 
begon in 1992 toen ik ging kijken naar Skyggens 
Kvadrat in het stadhuis van Gentofte. In het 
werk van Kirsten Dehlholm ontdekte ik moge-
lijkheden voor mijn wereld. Ik was gefascineerd 
door haar uitdrukking van het conceptuele. Ik 
nam contact op met haar en stelde een samen-
werking voor. 

Onze eerste samenwerking werd Enigma 
of the late Afternoon, een voorstelling die ze 
maakte met de Japanse performancegroep 
Dumb Type. De voorstelling werd opgevoerd in 
het beschermde Glypoteket-tentoonstellingsge-
bouw en leek meer op een levende tentoonstel-
ling met muziek en licht dan op een theater-
voorstelling: er werden tableaux vivants gecre-
ëerd, geïnspireerd door de schilder De Chirico. 

Enigma gaf mij moed om iets te proberen 
in de richting van performances die niet op tekst 
gebaseerd zijn, omdat ik de belichting hierbij 
kon bekijken als een ruimte scheppend en archi-
tectonisch element, dat tegelijkertijd rust en 
concentratie kon creëren. Het was soms magisch 
om zien hoe het licht deel werd van deze nieuwe 
ruimte. De belichting had hier niet de functie 
die ze vaak heeft in een 'tekstgerelateerde' omge-
ving, nl. het beschrijven van plaats en tijd in een 
psychologiserende dramaturgie. De eenvoud 
van het licht bepaalde het geheel. De vroege 
planning en instelling van de belichting liet de 
anderen toe te reageren op mijn inbreng. 
Scenografie en beweging bijvoorbeeld konden 
in de opstartfase rekening houden met de 
belichting, wat uiteindelijk minder compromis-
sen nodig maakte. 

Deze samenwerking met Dumb Type leid-
de naar een ander project met hen en naar een 
studiereis naar hun thuishaven Kyoto, in Japan. 
Deze reis zou erg veel voor me gaan betekenen. 
Dumb Type integreert op een nieuwe manier de 
technische mogelijkheden van multimedia in 
performances. Alle onderdelen worden gelijktij-
dig ontwikkeld, na een zorgvuldige, conceptuele 
ontwerpfase. De vergaderingen duurden langer 
dan ik ooit had meegemaakt, vaak een hele dag, 
tot 's morgens vroeg. Als men de vrijheid wil 
hebben om in de eindfase nog dingen uit te wer-
ken, moet men er zeker van zijn in de plannings-
fase alle mogelijkheden te hebben besproken. Ze 
waren onvermoeibaar in hun nieuwsgierigheid 
naar nieuwe, grensverleggende technologieën. 
De techniek werd niet gebruikt om te overweldi-
gen, maar eerder om te zorgen voor een 'oversti-
mulering', die ertoe leidde dat men zich overgaf 
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