Roel Wouters
Roel Wouters is een veelzijdig ontwerper. Geschoold als grafisch ontwerper maar
werkzaam in brede range van disciplines. Zo verwierf hij bekendheid met meerdere
succesvolle videoclips, interaction design projecten en onderzoeksprojecten – al dan
niet in collectief verband – waarin het fundament van vormgeving tegelijk kritisch en
speels wordt onderzocht. Belangrijke vragen richten zich op: wat de rol en invloed is
van de hulpmiddelen die worden gebruikt in het vormgevingsproces. Dit kan bijvoorbeeld zijn vraagtekens te zetten bij de impliciete keuzes die computerprogramma’s
voor je maken als je met standaard software werkt, maar ook de afhankelijkheid die
je als maker hebt van het persoonlijke handschrift dat je nu eenmaal bezit of wat de
werking is van het lineaire verloop van tijd binnen het medium video en dat zo effectief
mogelijk te willen gebruiken. Steeds wordt er stilgestaan bij de randvoorwaarden van
het maakproces, de keuze van het materiaal, de werkwijze en de hulpmiddelen, waarbinnen de handeling van vormgeving plaats vind. Ook de nieuwe mogelijkheden van
web 2.0 worden ingezet in het vernieuwen van het werkproces.
Vaak wordt gezocht naar een zelfgenererend systeem dat -in de bewuste keuze van
de bouwstenen van dit systeem verborgen - maar weldegelijk op geanticipeerde schoonheden of effecten bezit. Bijvoorbeeld in Running with the Beast: door hanen
voordat ze met elkaar in gevecht gaan in verf te dopen kan op voorhand voorspeld
worden dat de tekening die zij genereren op het papier waar het gevecht plaatsvindt
een zekere agressie in de expressie zal dragen. De randvoorwaarden zoals gesteld
door de vormgever van dit te maken ontwerp bepalen dat, maar naar het uiteindelijke
resultaat kan men nog maar gissen.Het liefst worden elementen die doorgaans als
vaste waarden of zelfs als vanzelfsprekend worden geacht binnen het creatieve proces
dusdanig op scherp gezet dat ze als vanzelf nieuwe toepassingen genereren. Je hoeft
niet perse zelf de kwast te hanteren, besteed het uit aan een beest dat beter in is (als
het gaat om argressief bewegen van een penseel of veer in dit geval). Een ander voorbeeld is Grip voor zZz. Een videoclip bestaat doorgaans uit een lawine van snelle edits,
wat kan er bedacht worden om juist de kracht van de continuïteit van de verstrijkende
tijd voor je clip in te zetten? Door in te zetten op de ‘onetake‘ (in de traditionele filmtaal
overigens een stijlmiddel voor de regisseur om zijn of haar meesterschap te etaleren).
Maar ook door een vormtaal te kiezen die we associëren met special effect juist op
zijn ‘houtje-touwtjes’ te laten uitvoeren (de ballonnen, de capriolen van de trampolinespringers, de rookmachine). Of in de clip More is Less van C-Mon and Kipsky waarin de
casting van acteurs/modellen uit handen is gegeven door een open call de wereld in te
sturen waarbij de handeling voor de camera, dus niet de persoon, bepaalt of het mee
kan doen of niet.
Echter, en dat maakt het werk van Roel Wouters bijzonder, de nadruk op het opstellen van randvoorwaarden waarbinnen het ontwerpen zich ontrolt, is nooit dogmatisch
maar leidt tot een programma waarbij het resultaat zich zelf genereert. Steeds weer
wordt het proces nauwlettend gadegeslagen en indien nodig de parameters bijgesteld
of de uitwerking van het proces bij gepoetst. Zowel in zijn vrije werk als in werk in opdracht is het resultaat esthetisch. Het experimenteren enkel om het experiment is niet
bevredigend voor Wouters als ontwerper. Het gaat hier niet om het creëren van automatisch design, maar om zoeken naar manieren om het onbekende, het verrassende te
generen dat als basis gebruikt kan worden binnen het ontwerpproces. Een zeer herkenbaar element in de grote diversiteit aan projecten is de balans die hij steeds weet
te bewaren in het door het proces gegenereerde resultaat en zijn eigen sturing daarin.
Roel Wouters is meer in control dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.
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