
ROBRECHT GHISOUIÉRE 
Ik hang eerst heel veel licht 
en breek dat beetje bij beetje weer af 

Robrecht Ghesquière is freelance 

theatertechnicus en lichtontwerper. 

Daarnaast is hij technisch coördina-

tor bij AAonty. 

ETCETERA: Hoe ontstaat een lichtontwerp? 
ROBRECHT GHESOUIÈRE: Ik volg drie leidraden 
die ik voor mezelf heb gesteld. Ten eerste 
beschouw ik belichting als een metier. Ik weiger 
gemaksoplossingen. Toen ik begon was het 
gemeengoed alleen te werken met front- en 
tegenlicht. De hele kunst bestond in het gebruik 
van ldeuren en het maken van speciaaltjes'%'. Ik 
ben voor mezelf begonnen met dat af te breken 
en opnieuw na te denken over wat er nodig is, en 
waarom. Wat nodig is, probeer ik met steeds 
minder middelen te bereiken. 
Ten tweede ga ik na welke weg men met de regie 
of de choreografie wil uitgaan: waarop inspi-
reert men zich, welke beelden gebruikt men, wat 
is de structuur van de tekst? Belichting kan de 
kernpunten van een regie of een choreografie 
naar voren brengen, beelden mooier maken. Op 
een soms zichtbare, soms onzichtbare manier 
versterk je er een systeem mee. In Straf van Jos 
van Kan bijvoorbeeld, evolueerde het licht via 
een uitgebreid palet van warm naar heel koel 
wit, in samenhang met de afbraak in de tekst. 
Ten derde probeer ik de kracht van de voorstel-
ling groter te maken. Muziek en licht kunnen 
het publiek onbewust beïnvloeden. 

ETCETERA: Soms werk je met sterke 
effecten, zoals bijvoorbeeld het zijlicht 
dat van buiten kwam in pERFORMANCE 
van Mare Vanrunxt. 
ROBRECHT G H E S O U I È R E : H e t gaat m e o m w a t 

het effect creëert. In pERFORMANCE, hoop 
ik, versterkte het zijlicht het beeld op de scène 
en was het er niet om zelf de aandacht te trek-
ken. Het is een kantje-boordje-spel. Effecten, 
zoals schaduwspel en accenten op de dansers, 
zijn er om interessantere beelden te creëren. 
Bij pERFORMANCE was de ruimte door het 
licht in drie gedeeld. Achteraan zag je de 

gezichten van de dansers, in het midden vorm-
den ze een soort 'tableau vivant' met clair-
obscur, vooraan zag je alleen hun silhouetten. 
De scheidingslijnen zijn bijna tastbaar. Zo maak 
je tableaux vivants met theaterlicht. 

ETCETERA: Neem je actief deel aan de 
ontwikkeling van de dramaturgie, 
samen met de regisseur/choreograaf, 
of volg je eerder zijn/haar visie? 
ROBRECHT GHESOUIÈRE: Er gaan altijd nogal 
wat babbels aan vooraf. Het voordeel aan 
samenwerken met Mark Vanrunxt is dat het 
stuk meestal al twee maanden voor de premiè-
re af is. Dan heb ik een lange denk- en creatie-
periode die me toestaat om dieper en dieper te 
gaan. Ik werk meestal alleen, 's Avonds ga ik 
heel veel licht inhangen, en ik breek dat beetje 
bij beetje weer af, zonder dat ik daar iemand 
mee moet lastigvallen. Als je tijd hebt, kan je 
steeds dieper gaan, totdat je denkt: 'het is af', en 
dan nog verder gaan. Het is eigenlijk beeldhou-
wen met licht. Je maakt een beeld, en je voelt 
hoe het zit, je voelt of het klopt of niet, je voelt... 
Het is beeldhouwen, uitbreken, kapotmaken. 
Roel D'Haese zei ooit: 'Het beeld van een leeuw 
uit een blok hakken, is niet moeilijk: je moet 
gewoon alles wegkappen behalve de leeuw.' Dat 
uitbreken is weglaten. Ik kijk altijd of iets wel 
nodig is: kan ik, op één of andere manier, niet 
zonder? Ik wil niet op veilig spelen. 

ETCETERA: Wat betekent 'op veilig spelen'? 
ROBRECHT GHESOUIÈRE: 'Op veilig spelen'is alles 
op de scène zichtbaar maken met een giganti-
sche batterij licht. Dan maak je niet in eerste 
instantie het beeld op de scène sterker, maar 
maak je gewoon alles zichtbaar: nergens een 
zwart vlekje. Dan voel je geen gebreken. Dan ga 
je je niet afvragen: waarom is dat of dat sterker 
of zwakker belicht? Risico's nemen is interessan-
ter. Maar ze zijn zeldzaam, de regisseurs of cho-
reografen die ook op dat niveau bezig zijn met 
licht. De grootste paniek is dat je 'niet alles ziet'. 
Maar donker is nu net spannend. Spelen met 
clair-obscur. De meeste regisseurs of choreogra-
fen gaan niet ver genoeg. Een regisseur zou bij-

voorbeeld nooit zo ver gaan dat het volledig 
zwart is, dat je de acteurs alleen maar hoort 
spreken en dat zo de kracht van de tekst goed 
tot uiting komt. 
Men gaat over het algemeen niet ver genoeg 
met licht. Nochtans kan de aanwezige energie 
erdoor geïntensifieerd worden. Licht is een 
artistiek element, een kunstvorm. Met enkele 
regisseurs en choreografen kan je op die 
manier werken. Die geven je alle vertrouwen. 
Met hen wil ik dan blijven werken. De moei-
lijke kentermomenten in een proces situeren 
zich net vóór de première, in de paniek van de 
laatste twee weken. Het vertrouwen is plots 
weg. Dan moet ik vaak compromissen sluiten, 
en de boel 'netjes' maken. 
Als ik voor een stuk ga, ben ik ervan overtuigd 
dat de tekst, de acteurs en de regisseur goed zijn. 
Die zaken wil ik dan ernstig nemen, ze verster-
ken. Ik werk mee aan een erkenning van tekst en 
regie. Als je op veilig moet spelen, neemt men je 
job niet ernstig. Licht kan magie zijn. Ik wil de 
mensen meenemen in een toverwereld. Zoals 
wanneer je zelf gaat kijken: je krijgt energie als je 
een goede voorstelling of film ziet, als alles goed 
zit: het spel, de regie, het decor, het licht. Je hebt 
het gevoel dat je het mooiste stuk van het jaar 
ziet. Dat kan echt deugd doen. 
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