Beste genodigden en kijkdieren,

Dank aan Mark om mij uit te nodigen op dit fotofeest bij een fotoclub die duidelijk in de
tijd staat en weet dat het moet opboksen tegen een dagelijkse lawine van foto's.
Mark vroeg me om jullie iets te vertellen over het kijken naar beelden. In 1ste instantie
denk ik dan aan het boek van Guy van de Berghe 'kijken zonder zien' dat in 2011 het
daglicht zag. Het sluit er perfect bij aan want als we kijken zonder zien, kijken we niet
juist, niet goed, niet goed genoeg en laten we toe dat we bedrogen worden of bedriegen
we onszelf.

Het heeft natuurlijk ook te maken met de snelheid van het kijken, de tijd die we willen
uittrekken om dat ene, verstilde moment de kans te geven op ons netvlies te branden.
Stel jezelf voor op een tentoonstelling, het zou deze van jullie kunnen zijn. Hoeveel tijd
neem jij om het kleine wonder dat de fotograaf je te bieden heeft, te laten binnen komen
en zich te laten ontvouwen voor je geest en binnen je hersenen, waar het werkelijke zien
plaats vind?
Ik hoor het menigeen luidop denken, enige minuten, een paar seconden..., want de
tentoonstelling telt veel foto's en ik wil ze allemaal gezien hebben...

Ook al hebben we sommige als het ware al gezien door beelden van anderen. En iets als
de Eiffeltoren bvb,.... we stonden er zelf misschien al een paar keer naast, voor en
onder. Waarom dan nog lang halt houden bij een foto ervan.
Een foto die, geef toe, slechts een kleine, platte weergave is, geurloos, smaakloos en
volkomen stil in verhouding tot de werkelijkheid.
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Fluitende kogels en bombardementen mag je dan immers horen in de bekroonde
documentaire 'war photographer' over James Nachtwey uit 2001. Je hoort niks van dat
alles op zijn foto's.

Ruins of central Grozny, Chechnya - 1996

Als foto's dan nog in kleur zijn, zijn ze volgens fotograaf Andreas Feininger een aanslag
op de goede smaak, want hoe mooi het groen van de natuur en het blauw van de lucht in
werkelijkheid kunnen zijn, op een foto zijn ze, binnen de 4 zijden van een foto,
nauwelijks te verdragen, onnatuurlijk, goedkoop ook en teveel gelijkend op de
werkelijkheid en bijgevolg niet interessant.

Zwart-wit dus maar, want dat brengt schreeuwerige kleuren tot rust en maakt vrouwen
in rode jassen aan het zwijgen. Maar dan zouden we vrouwen als Jean Hill mis lopen, een
ooggetuige in het rood bij de moord van JFK, net geen 52 jaar geleden, op 22 november
1963, en zichtbaar op de bekende én belangrijke Zapruderfilm.
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Als fotograaf, als lesgever, als beeldfreak, als visuele verzamelaar is het quasi onmogelijk
om onbevooroordeeld naar foto's te kijken, om me niet te laten inpakken ook door
esthetiek, iets waar ik veel belang aan hecht, zelfs... als het een drager is van een
afstotelijke, vreselijke, storende of vervreemdende werkelijkheid. Ik denk hier direct aan
het oogverblindende beeld dat Sebastiao Salgado in 1984 maakte van hongerige
vluchtelingen in Ethiopië. En aan de sublieme foto 'Most beautiful suicide' waarop Evelyn
McHale, de vrouw die in 1947 van de Empire State Building sprong, als een fotomodel op
een donkere ingedeukte auto rust die er uitziet als een stel slordige zijden lakens.

Esthetiek doet verlangen naar meer, smeekt om een omhelzing, een zucht adem en...
'hou van mij'. Na het zien van tienduizenden en meer foto's kan je als kijker afgevlakt
zijn, lui, nog moeilijk bij je nekvel te pakken en dat is ongetwijfeld waar.
Maar even waar is dat de ervaring met kijken, het waarlijk in je opnemen dus, een begrip
als kijklust kan finetunen zodat je door de 1ste laag van oppervlakkige emotie heen kijkt
om de schets te zien, de gedachte, de aderen van de idee, het doorwrochte van het
beeld en het lege blad eronder, de drager van alles wat een beeld tot een geslaagd beeld
maakt. Foto's met lagen dus, zoals Mark ook aanhaalde.

Mark heeft gelijk als hij in een bespiegeling in 2012 Johan de Vos er bij haalt, een man
die niet op zijn tong gevallen is als het foto's bespreken betreft en een fotograaf al eens
in zijn hemd kan zetten. Het lijstje criteria van De Vos zijn kapstokken om ideeën en
onderwerpen aan op te hangen en recepten voor een visueel festijn, te weten dat we in
1ste instantie eten met onze ogen. Je kan zijn criteria ook afvinken op zoek naar de
wellust van de kijker die zich aan jouw beeld bezondigd met één van de 7 hoofdzonden,
met name de gulzigheid.
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Maar kan je niet alleen als kijker, maar ook als fotograaf iets anders dan gulzig zijn? Nee
toch, want zonder gulzige fotografen zouden papieren archieven leeg zijn, digitale opslag
minder ruimte innemen en ons hoofd leeg van de iconische foto's die deel uit maken van
onze visuele geschiedenis.

Denk aan de beroemde (en ook gulzige) kus op Time Square op 14 augustus 1945
gemaakt

door

Alfred Eisenstadt

bvb. en

Marilyn

Monroe met

de wind in

de

spreekwoordelijke zeilen, vermomd als haar witte jurk in de film the Seven Year Itch in
1955.

Of John Lennon, naakt verstrengeld rond Yoko Ono, in huid bloter dan naakt, de dag voor
zijn dood in 1980 met Annie Leibovitz achter de camera.
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Of Migrantmother van Dorothea Lange uit 1936, het pakkende portret van een moeder
omringd door 3 van haar kinderen. Een te diepgegroefde, jonge moeder die zich zorgen
maakt om de volgende maaltijd en de maaltijd daarna tijdens de recessie in Amerika. Het
beeld is een blijvend symbool voor bezorgde moeders en hongerige kinderen.

Evenzeer niet te vergeten is de foto van Charlie Cole van de studentenopstand op het
plein van de hemelse vrede. Een student in een wit hemd voor een kaki tank, een man
zonder naam, een man die daarna nooit meer werd terug gezien en de naam 'tankman'
kreeg.

'It's in the eye of the beholder' lees ik bij Mark en niets is meer waar, want ook bij
tankman, de World Press Photo van 1989, gemaakt in Peking, ligt de betekenis bij de
toeschouwer.
Het westen bekijkt het beeld als de strijd van David tegen Goliath, een oneerlijke strijd
dus, terwijl de Chinese autoriteiten opgetogen zijn met deze in zilver gegoten voorstelling
van hun oneindige geduld die er hen van weerhield de student omver te rijden. Hetzelfde
beeld, een andere interpretatie vanuit een andere belevingswereld, een andere cultuur.

'It's in the eye of the beholder' vertelt ook Louise Bourgeois in 1988 zichtbaar
geamuseerd over het portret dat Robert Mapplethorpe in 1982 van haar en een
fallusachtige sculptuur, één van haar werken uit 1968, maakte. We denken dat we weten
wat we zien onder haar arm, we zijn zelfs zeker en Louise Bourgeois weet ook perfect
wat de meesten onder ons zien en daarom is er haar ondeugende grijnslach. Een
humoristische, maar ook verwarrende en bevreemdende foto omdat de sculptuur
'Fillette', klein meisje, veel meer betekent dan louter wat het voorstelt.
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We zien dus wat we willen zien of wat we denken te zien, gebaseerd op eerdere
kijkervaringen en vanuit een ervaring met objecten en hun functionaliteit of doel. Het
oog is dus weinig meer dan een doorgeefluik naar de hersenen die herkennen en
benoemen, die gelijkstellen en benoemen of die gokken en van daaruit benoemen. Vaak
snel, impulsief, weinig doordacht en dus ook geregeld fout.

Worden we immers niet vaak bij de neus genomen, zelfs zonder photoshop, als een
illusie zich als waarheid opdringt, als een schaduw de indruk van een object wijzigt of een
ding een ander ding pretendeert te zijn?

Een vrouw zonder benen?

Een zwevend tapijt?
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Denk ook aan de tekening van een hoed in het beroemde sprookje 'De kleine prins' van
Antoine de Saint-Exupéry. Het blijkt geen hoed te zijn, maar een slang die een olifant
achter de kiezen sloeg.

Het zal er dus op aan komen ons oog te voeden of juister gesteld, onze hersenen te
kneden en... als we foto's maken, beelden te schieten die een toegevoegde waarde
hebben.
Waarom zouden we immers imitaties maken die meestal slechter zullen zijn dan het
origineel, tenzij we dat doen als technische of vormelijke oefening. En waarom zouden
we mensen en dingen op de geijkte manieren fotografen zoals de fotografen voor ons of
zoals handleidingen het voor ons uitstippelen?

En zou het in tijden van overdaad van belang kunnen zijn na te denken over het al dan
niet toevoegen van een beeld aan de massa beelden die er elke seconde worden
gedeeld? Het is eerder een vraag dan een oproep. Of toch niet?

In 2013, voor facebook alleen al, spreken we van 4000 beelden per seconde die gepost
worden. Ondertussen kreunen ook fotoredacties dagelijks onder een beeldenvloed van
15.000 foto's. Aantallen die zo hoog zijn dat ze het onbetwistbare bewijs vormen van de
beeldenmaatschappij waar we deel van uit maken, maar tegelijk de devaluatie van de
foto aangeven, al even onbetwistbaar. Om de simpele reden dat een uitzonderlijk product
waardevoller is dan eentje waar we de spreekwoordelijke straten mee kunnen vol
plaveien.
Het belang van dat ene, uitzonderlijke beeld, is er alleen maar groter door geworden,
maar niet onmogelijk. Moeilijker allicht wel.
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Het is de vraag of we het redden met de terechte criteria die Johan de Vos met ons deelt.
Uiteraard kunnen we niet rond compositie heen, het beslissende moment, het juiste licht
en haarscherpte als we dat wensen. Maar resulteert dit in een aan zekerheid grenzende
garantie dat onze foto het verschil maakt? Helaas niet, al zal de foto mogelijk tot een
betere categorie behoren dan het spontane kiekje dat iemand zonder veel verstand van
zaken maakte met een I-phone.
Mogelijk, maar alweer lang niet zeker. De 1ste, authentieke oorlogsreportage met een Iphone, gemaakt door David Guttenfelder ligt trouwens al 5 jaar achter ons. En
Guttenfelder werd in 2013 ook nog eens 'Time Magzine's Instagram Photographer of the
Year' met zijn beelden die onder de Noord-Koreaanse oppervlakte krasten.

2010

2013

Als we het niet redden met de kwaliteit van onze camera, techniek, licht, scherpte,
beelduitsnede, waarmee dan wel? Wat zijn dan de ingrediënten voor een beeld dat boven
het andere uitsteekt? Wat zorgt ervoor dat een foto zich onderscheid van die bergen
andere en er bovendien iets aan toevoegt?
Mocht het in criteria te vatten zijn, dan was dat lijstje er al lang, want er zijn fotografen
genoeg,

foto-onderzoekers,

studenten

en

uitgeschreven hebben.
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lesgevers

fotografie

die

het

konden

Ik kan jullie vandaag alleen mijn criteria delen en die zijn in elk geval empirisch
onderbouwd. Ik ben niet voor niets 30 jaar met fotografie bezig. Wat zorgt er in mijn
ogen dus voor dat foto's bij mij een al dan niet grote impact hebben?

Een foto kan mij eigenlijk vooral of zelfs uitsluitend beroeren als het beeld 'authentiek' is.
Woordenboeken hebben het in dat geval over 'echt', 'betrouwbaar', 'geloofwaardig' en
'oorspronkelijk'. Geloofwaardig betekent dat het beeld klopt, dat vorm, inhoud, intenties
en uitzicht op elkaar zijn afgestemd.
Als het beeld spontaan moet ogen, vanuit de buik gemaakt, dan is dat van nature zo en
dan werd het niet als dusdanig bewust zo neer gezet. Als een kadrage nonchalant, schots
en scheef moet zijn, dat komt deze actie niet uit het hoofd, maar vanuit van uit de buik
én de emotie van de fotograaf. Als vanzelf met andere woorden. En vergeet niet dat
daarbij alleen de essentie van belang is en 'less is more' de enige juiste drijfveer.

Betrouwbaar ook, eerlijk en echt, waarachtig, zelfs al werd iets in scène gezet. Het één
sluit het andere immers niet uit. Authenticiteit dus, trouw zijn aan jezelf en je intenties,
maar ingebed ook in de kunst- en fotogeschiedenis die een onuitputtelijke bron (kunnen)
zijn voor een nieuw te vertellen, al bekend verhaal. Schilderijen, sculpturen, films en
foto's die inspireren tot nieuwe beelden en die de geschiedenis verder verankeren in de
tijd. We kennen allemaal voorbeelden daarvan, alleen beseffen we het lang niet altijd.

Flandrin Jean Hippolyte - 1836

Robert Mapplethorpe - 1981

O.a. Jeff Wall en Robert Mapplethorpe kennen als geen ander de kunst- en
fotogeschiedenis en de grote iconen en leggen ze ons opnieuw voor. Inspiratiebronnen
van eeuwen terug zijn daarbij geen uitzonderingen. Als de kijker de oorsprong van de
aangereikte beelden kent, zullen deze beelden een grotere ingang vinden en dat ook
sneller doen.
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Jeff Wall - A sudden gust of wind - 1993

Katsushika Hokusai - Travelers caught in a sudden breeze at Ejiri - ca. 1832

Als je een mens m.a.w. iets toont wat hij kent, zal hij rapper toehappen en gewonnen
zijn voor een foto omdat het niet zo onbekend meer is en vertrouwder zal aanvoelen.
Denk aan het spreekwoord 'onbekend is onbemind'.

Michelangelo - Piëta - 1499

Civil War - Aleppo, Syrië - 2013
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Het kan een manier zijn om rapper te scoren, al is dit een bedenkelijk uitgangspunt,
maar het is vooral de ideale manier om een publiek kennis te laten maken met de iconen
uit de kunst- en de fotogeschiedenis. Door in te zetten op bestaande iconen versterk je
meteen ook het iconische karakter van deze basisbronnen. Je laat trouwens de kijker
kennis

maken

met

een hedendaagse

interpretatie van

sleutelmomenten uit

de

kunstgeschiedenis. En je laat ze nadenken over symbolen en iconen, over hun betekenis
in de tijd en over hun waarde vandaag de dag.

Joe Rosenthal - Raising the flag on Iwo Jima, Mount Suribachi - February 23, 1945

1969

Gay Flag Planting
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Global Warming - 2008

Deze fotoclub op zich behoort tot de iconen van de fotografie omdat ze in de voetsporen
treed van vele generaties gelijkgezinden die de fotografie toegankelijk en aantrekkelijk
hebben gemaakt. En niet te vergeten een bron van genoegen en gelegenheid tot
discussie en overleg boden om rijker en beter te worden en de zilverzouten of pixels nog
meer naar de hand te kunnen zetten.

Kijken naar beelden, naar wat er ooit was, maar op het moment na de klik al niet meer
is, blijft een ongelooflijk boeiende bezigheid.
Als de beelden die je als kijker ziet, goed zijn, dan voel je het tintelen in de vingers, de
onrust in je lichaam en je kan nauwelijks wachten om zelf de realiteit te lijf te gaan. Of je
wordt overrompeld door de weelderige kleurenpracht van foto's zoals die van de Britse
fotograaf Martin Parr.

En vergeten we de grote ontroering niet, bij mezelf bij een fotowand oorlogsleed van de
estheet en asceet James Nachtwey. Ontroering... én ontreddering.

Sudan - Starvation - 1993

Rwanda - aangevallen verdachte Hutu - 1994

Ontroering ook bij de pïeta die W. Eugene Smith in 1971 maakte in Minamata. Het beeld
van een moeder die haar door chemische lozing misvormde dochter een bad geeft. Een
goddelijke

foto

die

respectvol

in

beeld

buitengewoon veel troost biedt.
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brengt,

zachtjes

aanklaagt,

maar

ook

Tomoka in bath

Zou het dat dan zijn? Moeten beelden troost bieden? Misschien én wellicht wel, maar
haar hoogste taak lijkt mij de verwondering. De verwondering voor het object, de mens
of de situatie die door de optiek van de fotograaf voor ons ontplooid wordt op een
bijzonder en aantrekkelijke manier.

De verwondering voor het schone van het banale versus het banale van het schone. Het
banale dat ook bij jullie een plaats krijgt naast het schone. De verwondering ook van een
kind dat voor de 1ste keer iets ziet of dat denkt, omdat het iets zag zoals het dat nooit
eerder deed. Laten we daar maar op inzetten en ook onszelf blijvend verwonderen.

Dank voor jullie grote aandacht.

Krist Demasure, 13-11-2015
(2.582 woorden)
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