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De contrapunten van de fotograaf 

Als ik theaterfotografie niet principieel, maar historisch te lijf 
ga, dan dringt zich een labiele stelling aan me op. Labiel 
omdat er twee luiken zijn in de dynamiek van die geschiedenis. 
Enerzijds wordt de theaterfotograaf meegenomen in de tech-
nische geschiedenis van zijn medium, in de exploitatiegeschie-
denis van zijn werkstukken. Maar anderzijds evolueert hij 
mee in functie van zijn onderwerp, hij geeft een beeld waarin 
men (de acteur, de directie, de regisseur, het publiek, de krant) 
zijn voorstelling herkent. Wie in snel t empo een archief door-
ploegt, ziet plots fascinerende, zeer a lgemene lijnen omhoog-
wellen : deze foto's leggen de idee vast die theatraliteit voor 
iedere tijd inhield. Thea te r fo to ' s horen dus in twee series 
tegelijk thuis : in de serie van het fotografische, maar ook in 
de serie van het theatrale. Het is niet onwaarschijnlijk, inte-
gendeel, dat beide series invloed hebben op elkaar, maar het 
is al evenmin onwaarschijnlijk dat er constant een spanning 
bestaat tussen beide. 

Als ik enkele uren doorbreng in het archief van ons nationaal 
muziektheater , De Munt , o m een periode van amper tien 
jaren onder Gerard Mortier te bekijken, treft me een enorm 
verschil in aanpak tussen de verscheidene fotografen. Want, 
het huis heeft geen vaste fotograaf meer zoals voorheen; 
iedere apar te produktie krijgt zijn fotograaf. De fotograaf 
creëert geen huisstijl in de beeldvorming; iedere produktie 
vraagt zijn eigen aanpak. De fotograaf legt zijn beelden niet 
voor aan de directie, maar is vitaal gekoppeld aan regie en 
decoratie van elke produktie. Hi j is zelfs opvallend vaak met 
zo'n regisseur verbonden; hij behoort tot diens ploeg en neemt 
deel aan de globale beeldvorming van de regie. Hij kent de 
voorstelling niet als toeschouwer maar als intiem medewerker 
aan de produktie ervan. Hij kijkt met het oog van de regisseur, 
niet met dat van de toeschouwer. Hij consumeert de voorstel-
ling niet, maar analyseert ze. Hij laat zich niet overdonderen, 
maar commentar ieer t . Geen spoor van naïviteit tegenover de 
voorstelling, want er is inzicht in de regie zelf. 
Deze fotograaf staat dus niet in het verlengde van de toe-
schouwer, maar ook niet in dienst van de zanger-acteur. Deze 
wordt steeds in een breder geheel gezet, binnen een ruimtelij-
ke context gezien, als onderdeel van een globaal effect ge-
plaatst. 

Dit is uiteraard allemaal gekoppeld aan de zo ingrijpend ver-
anderde regie-opvatting der voorbije 15 jaren. Het scène-
beeld wordt niet meer geconcentreerd rondom een vast ac-
teurspunt maar wordt in alle ui thoeken bespeeld, zichtbaar 
gemaakt en betrokken in de theatrale conventionaliteit en 
zingeving. Vroeger regisseerde men als het ware doorheen 
een iris-formule; nu regisseert men volgens een vitrine-formu-
le. 
Pijnlijk zijn in het Muntarchief al die fotografische documen-
ten waarin men die verschuiving niet heeft vastgesteld en nog 
steeds opnames maakt alsof b.v. Woyzeck of Lulu er centripe-
taal geregisseerd werden, met focalisatie op de zangers-ac-
teurs. In enkele reportages wordt het decor waarin men speelt 
geamputeerd ten voordele van uitsluitend acteursopnames. 

D e theaterfotograaf krijgt in de regel maar één enkel beeld 
om zijn s ta tement over een voorstelling te maken. Hel is alsof 
je de criticus maar zou toelaten één enkel kwalificerend adjec-
tief te gebruiken en hem verbieden het door een tweede te 
nuanceren. De meeste theaterfotografie die gepubliceerd 
wordt verliest al haar vermogen om te verduidelijken, zicht-
baar te maken door de beperking lot één opname. Pas in de 
spanning van minimum twee beelden ziet men verschil, bete-
kenis, nuancering opduiken. Pas in de uitgebreide series van 
het archief wordt hel duidelijk welk verhaal het fotografisch 
materiaal rond een voorstelling wil vertellen. 

De nulgraad van de theaterfotograaf is het beeld waarin foto-
kader en de omraming van het scènebeeld samenvallen. 
Neemt hij het beeld nog iets breder dan krijg je de zaal erbi j. 
Neem je het beeld nauwer dan verlies je de coördinaten van 
het scènebeeld zelf en begint de fotograaf onherroepelijk te 
interpreteren. Hij maakt dan subjectieve en dus relatieve 
beelden. De subjectieve relatie tot de voorstelling wordt deel 
en mogelijk zelfs onderwerp van de fotoserie. 

In de nulgraad is het beeld neutraal , objectief en het rijkst aan 
informatie over de opvoering. Onvervangbaar archivarisch 
document . Hoe dichter de fo tograa f ' in ' de scène komt, hoe 
meer informatie er verdwijnt, maar het subjectieve maakt ook 
meer kwaliteiten zichtbaar. Conflict dus tussen objectieve 
informatie (die soms schitterend serene opnames toelaat) en 
het zichtbaar maken van kwalificaties (die iets essentieels 
zeggen over het effect, de toeschouwersindruk). De nulgraad 
is een goed beeld voor de regie, wellicht niet het beeld dat de 
toeschouwer zoekt, want die wil vooral de affectieve compo-
nent. De geschiedenis van de theaterfotografie is de weergave 
van een wisselend theater-gevoel. Waarom verwacht men 
emotionele lading ? Van welke aard is die ? Wat ziet men 
daar toe allemaal over het hoofd ? Wie de documenten kan 
lezen, kijkt in de ziel van het theaterpubliek. 

De theaterfotograaf die mij boeit doet echter meer dan het 
ver to lken van de e m o t i o n e l e a a n d a c h t s p u n t e n van zijn 
tijd. De archivaris van de machinerie, iemand die vanuit het 
huis, of vanuit een regie, werkt voor dat publiek, moet mij ook 
altijd meer tonen dan de emotionele kwalificatie, nl. de objec-
tiverende blik van de maker, de globaliteit van de e lementen 
waaruit het effect tenslotte is samengesteld. Een fotograaf die 
uitsluitend als toeschouwer fotografeert , vergist zich van taal 
en functie. Hij is immer geen toeschouwer. 
Maar dat meer dat ik van zijn beelden verwacht mag ook geen 
willekeurige toevoeging zijn van zijn hand, geen correctie van 
het beeld, geen manipulatie. Voor mij dus een radicaal taboe 
op s tandpunten van theaterfotografen die niet tot de voorstel-
ling behoren : geen enkele toeschouwer ziet een voorstelling 
vanuit een kikvors-of vogelsperspectief, vanuit de coulissen of 
vanop hei midden van de scène. Dan wordt het theater 
gedesacraliseerd. Het zijn ob-scene beelden ! 

Dirk Lauwaert 


