
daar ga ik van uit. Voor festivals kan je wel 
blits en groot te werk gaan. 
Mocht ik in het theater met een ongelooflijk 
budget kunnen werken, dan zou ik met ander 
materiaal beeldhouwen. Ik zou niet op zoek 
gaan naar grotere effecten, want dan sla je de 
dienende functie over. Er zou natuurlijk wel 
voor het eerst in een recensie over je werk 
geschreven worden. Dat gebeurt anders niet. 

ETCETERA: Vind je dat l ichtontwerpers over 
het algemeen te weinig erkenning krijgen? 
ROBRECHT GHESOUIÈRE: Ja. Maar lichtontwer-
pers zijn ook een ander genre mensen dan 
acteurs of regisseurs. Lichtontwerpers hebben 
minder publiciteit nodig. Je werkt eigenlijk voor 
jezelf: 'is het mij gelukt om ten dienste te staan, 
om andere mensen omhoog te helpen?' Je hebt 
een soort ridderfunctie. 
Dat 'ten dienste staan' is natuurlijk niet altijd 
even gemakkelijk. Voor Jubeltenen van Herwig 
De Weerdt had ik een ontwerp gemaakt met een 

kleurig palet, waarbij de drie personages elk op 
een eiland zaten, in verschillende soorten werel-
den. Je had het hoornkwartet, de tekenaar Johan 
en de vertelster Marlies. Op Marlies had ik een 
hele batterij licht gezet, helemaal rond haar, 
zodat er geen schaduwen waren: je wist niet van 
waar het licht kwam. Het was heel feeëriek. De 
rest was zwart, zij leek te zweven. Hier dus geen 
clair-obscur. Schaduw zou de magie doorbroken 
hebben. De tekenaar zat zogezegd in het licht van 
zijn bureaulamp, in een heel scherp licht. Dat 
was een heel andere sfeer, een heel andere 
wereld. Bij het meisje was het dus belangrijk dat 
er geen schaduwen waren, bij de tekenaar wel. 
Dat ontwerp is jammer genoeg opgeblazen door 
een panikerende regisseur. Er was 'te weinig 
licht'. Ik moest alsmaar licht bijgeven. Beetje bij 
beetje zag ik de magie verdwijnen. Het publiek 
zou in eerste instantie nochtans niet op het licht, 
het kleurenpalet gelet hebben. Het zou alleen een 
effect van magie gevoeld hebben. Wat verteld 
werd in de voorstelling, werd daardoor versterkt. 

Dat is de moeilijkheid van het ten dienste staan. 
De regisseur heeft er nu eenmaal al langer aan 
gewerkt, soms wel zes maanden. Het licht komt 
er altijd op het laatste bij. En dat is net het deli-
cate moment. Als er iets begint te mislukken, ben 
je een dankbare factor om het probleem op te 
lossen, door meer licht te geven bijvoorbeeld. 
Als je van bij het begin kan samenwerken, zoals 
bij Straf van Jos van Kan, dan is er veel meer ver-
trouwen, geen paniek. Toen heb ik het met heel 
weinig licht kunnen doen (elf kringen, zelfs in de 
Rotterdamse Schouwburg, die heel erg groot is). 
Dat is een heel andere situatie dan wanneer je er 
achteraf bijkomt. Maar het is altijd spannend. 
Voor hetzelfde geld slaat twee weken voor de 
première paniek toe en zijn acteurs of regisseur 
niet meer voor rede vatbaar. Dan valt het hele 
ontwerp in duigen. Dan is het mislukt en kom je 
drie dagen je bed niet meer uit. Je moet thuis 
kunnen komen en aan je kinderen kunnen zeg-
gen 'papa is goed bezig'. Trots zijn op je werk. Ik 
hou van die arbeid. Arbeid is nobel. 

LEXICON VAN TECHNISCHE TERMEN 
Arne Lievens verklaart de technische termen uit de interviews met de lichtontwerpers 

Cremer: oude Fresrielspot, 
oorspronkelijk in de film-
sector gebruikt. Geeft eeri 
geelwit, 'gezellig' licht. 

Crosstijd: de tijd die nodig 
is om van de ene lichtstand 
(= de 'lichtcompositie' die op 
scène zichtbaar is) naar de 
volgende over te gaan. 

Driepuntsbelichting: 
belichting van iets of 
iemand vanuit drie punten 
of hoeken, meestal links met 
invalshoek 45°, rechts met 
invalshoek 45° en voor of 
achteT met invalshoek 0°. 

ETC-par: ETC is een 
Amerikaanse lichtfirma. Par 
is een bepaald type spot, dat 
eruit ziet als een dikke buis 
met een koplamp in. 
Normaal gezien vormen 
lens en lamp in de par één 
geheel. Bij een ETC-par zijn 
lamp en lens echter afzon-
derlijke delen. 

Flexilight: soort tuinslang 
met kleine, ingewerkte licht-
jes. Rond Kerstmis, bijvoor-
beeld, zie je meer en meer 
flexilight opduiken. 

Fresnel: zelfde soort spot 
als een PC, maar met een 
Fresnel-lens, d.w.z. een lens 
met diepe, concentrische 

cirkelgroeven, die het licht 
sterk verstrooit. We krijgen 
geen duidelijke lichtcirkel, 
maar een wazige lichtvlek 
met een grotere intensiteit 
in het midden. 

Gasontladingslamp: 
lamp waarin de elektronen 
van de aanwezige gasatomen 
door een spanningsverschil in 
een hogere eneTgietoestand 
worden gebracht, bijna ogen-
blikkelijk terugvallen op hun 
oorspronkelijk niveau (omdat 
het hogere niveau instabiel 
is), en het verschil in energie 
onder de vorm van licht wordt 
uitgezonden. TL-lampen zijn 
gasontladingslampen. 

HMI: High Metal Injection. 
Lamp waarin kwik ver-
dampt door het aanleggen 
van een spanningsverschil, 
waarna het neerslaat op de 
gloeidraad. Het verschil in 
energie dat bij het proces 
van neerslag vrijkomt, 
wordt uitgezonden in de 
vorm van licht. 

HOI- lamp: gasontladings-
lamp die zeer intens wit 
licht geeft door de hogere 
kleurtemperatuur in verge-
lijking met standaard PC's 
en profielspots. De HOI kan 
niet elektrisch gedimd wor-
den, ze kan dus niet op lage-

Te intensiteit branden. Ze 
heeft bovendien een zekere 
starttijd: het duurt een paar 
seconden voor ze op volle 
sterkte bTandt. 

Intelligent licht: compu-
tergestuurd variabel licht, 
dus spots die tijdens een 
voorstelling of een show 
kunnen bewegen, van kleur 
veranderen, de lichtbundel 
een andere vorm geven, etc. 

Invullicht: extra licht ter 
correctie of aanvulling van 
het hoofdlicht, bijvoorbeeld 
om storende schaduwen 
weg te weTken. Wordt zeer 
vaak gebruikt in de (poT-
tret)fotografie. 

Jodiumpar en jodium-
kwartslamp: gloeilamp 
die door toevoeging van jodi-
um min of meer werkt als 
een gasontladingslamp, met 
een grotere lichtopbrengst 
tot gevolg. Een kwartslamp is 
een 'bouwlamp', die vaak 
wordt gebruikt om 's nachts 
grote terreinen als bouwwer-
ven te verlichten. 

Kleurfilter: zie Lee. 

Kring: het geheel van elek-
trische bedrading en bestu-
ring tussen één of meerdere 
spots, de corresponderende 
dimmer(s) en de lichtcom-
puter. Elke kring wordt met 
een nummer aangeduid, 
het kringnummer. 

Lee 201: merk en nummer 
van kleurfilter. Lee 201 is een 
correctiefilter van de finma 
Lee, waarmee daglicht kan 
worden nagebootst. Om ver-
warring te vermijden wor-
den kleuren van filters niet 
bij naam genoemd maar 
genummerd. 

Lee 152: veel gebruikte 
'pale gold'-kleurfilter. Geeft 
een warmere gloed aan 
gezichten. 

Open w i t l icht: wit licht, 
zonder kleurfilter. 

Par: zie ETC-par. 

PC: type spot met één lens, 
meeT bepaald een plano-
convexlens (plat aan één 
kant en bol aan de andere). 
Met een PC kan de lichtbun-
del alleen groter of kleiner 
gemaakt worden. 

PipO: één van de eerste pro-
fielspots, nu sterk verouderd 
ten opzichte van de nieuwe 

profielspots. Werd oorspron-
kelijk alleen op filmsets 
gebruikt. 

Profiel(spot): type spot 
met twee lenzen, waardoor 
de randen van de lichtbun-
del scherp of wazig kunnen 
worden gemaakt, en vier 
(bij de allernieuwste zelfs 
acht) messen, waarmee aan 
de lichtbundel een profiel 
kan worden gegeven (een 
vierkant, een lange dunne 
streep, een driehoek,...). 

Speciaaltjes: één of enke-
le spots met een speciaal 
doel, b.v. om een kandelaar 
op tafel of iemand op een 
specifieke plek uit te lichten. 
Deze spots maken geen deel 
uit van de algemene belich-
ting. 

Strooilicht: elke lichtbun-
del wordt vergezeld van 
strooilicht, licht dat eigenlijk 
in de lichtbundel zelf had 
moeten zitten, maar naast 
de bundel is teTecbt geko-
men dooT onvolkomenhe-
den in lenzen en spotcon-
structie én door verstrooiing 
via luchtmoleculen. 

Totaalplan: plan van een 
frontale belichting van de 
totale oppervlakte van het 
speelvlak. 


