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‘Van Broodthaers tot Braeckman’ in het M HKA

Saul Leiter
in FoMu Antwerpen

Fotografie zonder
context

‘Hidden in the
ordinary are
great beauties’

Het M HKA toont een serie op fotografie gebaseerde kunstwerken gemaakt tussen midden
jaren 60 tot begin jaren 90. Het zijn geen werken van fotografen, maar van kunstenaars. Het
gaat om ‘Photo-based Art’, zoals Liesbeth Decan het omschrijft in haar doctoraatsthesis
‘Conceptual, Surrealist, Pictorial: Photo-based Art in Belgium (1960’s - early 1990’s)’ waarop
de tentoonstelling gebaseerd is. Begin jaren zestig ontdekten de kunstenaars dat de fotografie
een relatief makkelijk en goedkoop middel was om kunstwerken te creëren. Een traditie die
tot vandaag doorloopt, ondanks de concurrentie van zowel ‘échte’ fotografie als schilderkunst.

De Amerikaan Saul Leiter (1923-2013) associëren we doorgaans met sfeervolle kleurenfotografie, gekenmerkt door een gedempt kleurenpalet, een gebruik van grote,
monochrome kleurvlakken, een strakke
structuur en reflecties in spiegels en ramen.
Zijn oeuvre is echter zoveel meer geschakeerd, zo blijkt uit een retrospectieve in het
Antwerpse fotomuseum. Ook zijn zwartwitte naaktfotografie van vrouwen, zijn
gestileerde mode- en reclamefoto’s en zijn
nooit eerder getoonde opnames van schoenen verdienen aandacht. Maar zeker ook
zijn kleurrijke, doorgaans lyrisch-abstracte
schilderijen op Japans zijdepapier, overschilderde naaktfoto’s, of kleine, figuratieve schilderwerkjes in schetsboeken lonen de
moeite. In de eerste plaats wilde hij immers
een schilder zijn!

Marc HOLTHOF
Er is één groot minpunt aan de interessante tentoonstelling in het M HKA: omwille van het academische kader waarin Liesbeth Decan haar thesis (uitgegeven in de Lieven Gevaert-serie van de
KUL) schreef moést en zou die over het medium
fotografie gaan. Wie door de boeiende tentoonstelling loopt en de periode wat kent, betreurt dat
meteen. Op één na gebruikten alle getoonde kunstenaars immers niet alleen de fotografie, maar
álle mogelijke middelen om zich uit te drukken.

Jacques Charlier, ironisch
als altijd, fotografeerde in
die periode tijdens een groot
aantal tentoonstellingen niet
de kunstwerken maar de
vernissage
Deze kunstenaars werkten ook met performance,
happening, film, video, schilder- en beeldhouwkunst tot zelfs vreemde media als de vacuüm gevormde plastic platen van Broodthaers. Op twee
video’s na is van die andere media zo goed als
niéts te zien op de tentoonstelling. En dat is jammer, want erg strikt genomen is de term ‘Photobased Art’ enkel toepasselijk op het oeuvre van
één enkele kunstenaar: Dirk Braeckman.
De tentoonstelling begint met een serie typerende, met de media spelende werken van Marcel
Broodthaers, waaronder het prachtige ‘La Soupe
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de Daguerre’ (1975): 12 kleurenfotootjes van soep
ingrediënten. Wat verder hangen ‘Al de zwart-wit
foto’s tot 1998’ van Jef Geys. Met hier en daar een
‘ontbrekend blad wegens waterschade in 2009’.
In een vitrinekast ligt ook het boek dat ervan gemaakt is en de documentatie ervoor. Jammer dat
de video ontbreekt die dit op de Documenta XI tot
zo’n onvergetelijk én leesbaar werk maakte.
In de ronde zaal hangen twee werken die via
fotografie de sociale context benadrukken: Jef
Geys’ ‘Zonder titel’ (Wielrenner) uit 1967: een
serie 
foto’s, documenten en krantenknipsels
rond het wielerleven in de Kempen. En – heel
indrukwekkend – de grote serie ‘Photographies
de Vernissages’ (1974-75) van Jacques Charlier.
Charlier, ironisch als altijd, fotografeerde in die
periode tijdens een groot aantal tentoonstellingen
niet de kunstwerken maar de vernissage. Als u er
bij was in die periode, kan u zichzelf gaan zoeken
op de bijna 400 foto’s waarop onder meer Karel
Geirlandt en John Bultinck te herkennen zijn.
Jacques Lizène toont 30 manieren ‘de contraindre
le corps à s’inscrire dans le cadre de la photo’. Wat
ons eraan herinnert dat in de jaren 70 fotoseries
vaak een goedkope manier waren om ‘film’ of video te simuleren. Dat geldt ook voor de ode die
Jacques Lennep in 1976-77 bracht aan Charleroisupporter Ezio Bucci. Vandaag worden over dat
soort onderwerpen documentaires gedraaid, toen
werden er foto’s, borden, paraplu’s getoond – kortom een heus klein ‘musée de l’homme’. Een gemiste kans is dat wel het boekje van Jacques-Louis
Nysts ‘L’Objet’ in een vitrinekast ligt, maar dat de
gelijknamige, hilarische video niét wordt getoond.

Sofie CRABBé

Marcel Broodthaers, ‘La soupe de Daguerre’, 1975. Fotografie, zeefdruk en 12 kleurenfoto’s op papier. 54 x 52,5 x 3 cm. Privécollectie
Foto Muhka & privécollectie.

Een tweede deel van de tentoonstelling behandelt de doorbraak van het fotoconceptualisme
met werk van Danny Matthijs en Philippe Van
Snick. Maar er is nauwelijks een referentie aan,
of voorbeeld van hun niet-fotografische werk! Lili
Dujourie en Jan Vercruysse komen er vanaf met
enkele gelukkig vrij representatieve werken.
En dan belanden wij in de laatste, en meest problematische zaal. Ze verenigt werk van Liliane
Vertessen en Ria Pacquée met vroeg werk van
Dirk Braeckman – waaronder twee zelfportretten. Dat alles zou de evolutie van ‘Photobased
Art’ naar het fotografische tableau – de groeiende vermenging van fotografie en schilderkunst
– moeten illustreren. Dat is wel erg kort door de

bocht wat het complexe oeuvre van Braeckman
betreft! En waarom Vertessen en Pacquée, met
hun wortels in de performance, hier hangen weet
alleen Liesbeth.
Er zijn heel wat interessante werken te bekijken
op ‘Van Broodthaers tot Braeckman’, maar door
de al te enge fotografische invalshoek schreeuwt
de tentoonstelling om contextualisering. Een
paar video’s van Nyst, Geys, Dujourie of Pacquée
hadden kunnen helpen om de werken in hun juiste, veel bredere, context te plaatsen.
‘Van Broodthaers tot Braeckman - Fotografie in de beeldende
kunst in België’ tot 5 februari 2017 in het M HKA, Leuvenstraat,
Antwerpen. Open di-zo van 11-18 u., do tot 21 u. www.muhka.be

‘Homeless Movies’ in Gent

Doen wat je altijd
doet

Trage tijd en
schijnbare rust
Van de Italiaanse fotograaf Guido Guidi
(°1941, Cesena) loopt nog tot 11 december een bijzondere expo in Fondation A in
Brussel. Op kleine formaten bespeelt Guidi
bedrieglijk eenvoudige thema’s. We zien
gebouwen, alledaagse situaties, portretten.
Hier en daar ook een sequentie van twee of
meerdere beelden die een verloop in de tijd
suggereren. Het is de dwingende bescheidenheid die dit werk zo treffend – en vandaag zo zeldzaam – maakt.

Pieter VAN BOGAERT
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Elk werk getuigt van Saul Leiters niet aflatende
zoektocht naar schoonheid in het alledaagse, New
Yorkse straatleven dat hij als een flaneur verkende. “Hidden in the ordinary are great beauties,”
lezen we op een van de tentoonstellingswanden.
Zijn poëtische stem vond hij niet zozeer in het fotograferen van beroemdheden die hij in zijn omgeving aantrof zoals Willem de Kooning, Diane
Arbus of Mark Rothko. Zijn focus ging naar het
observeren van schijnbaar triviale onderwerpen,
zoals beslagen ramen of parelende regendruppels op een glad oppervlak.
Waren Stephen Shore en William Eggleston met
de New Color Photography pioniers in het gebruik
van kleurenfotografie in de jaren 1970, zoals men
vaak aanneemt? Neen, in 1946 begon Leiter immers, volledig tegen de zeden van zijn tijd in, al
kleurenfoto’s te maken. Zijn krappe financiële
middelen dreven hem naar dia-filmrolletjes waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken, wat
resulteerde in de hem zo typerende, subtiele kleurschakeringen die menig kijker weet te betoveren.
Is het niet verbazingwekkend dat Leiter pas op
zijn 83ste aandacht van de internationale kunst-

Guido Guidi
in Fondation A Stichting

Dit is het tweede deel van het home movieproject van Huis van Alijn in Gent. In 2004
deed het museum een oproep voor bewegend beeld. Het oogstte daarmee meer dan
4000 filmrolletjes in diverse formaten. Die
zitten nu in een digitaal archief dat loopt
van de jaren twintig tot de jaren negentig.
Gastcurator Edwin Carels nodigde zes jonge kunstenaars uit – die allemaal een band
met Gent hebben – om nieuwe kortfilms te
maken met dat materiaal.

Home movies, dat gaat over mensen die naar
zichzelf kijken. Dat is zeer persoonlijk, maar
tegelijk ook zeer herkenbaar. Kijk naar wat gebeurt op YouTube of Instagram in het huidige
selfie-tijdperk en naar de beelden die mensen
daar achterlaten van zichzelf, om te weten hoe
dat werkt. In Home movies doen we wat we doen.
Wat geldt voor de makers van het archiefmateriaal, geldt net zo goed voor de kunstenaars achter
deze nieuwe filmpjes.
Meggy Rustamova bijvoorbeeld. Zij toont als
kunstenares een uitgesproken interesse voor taal
en begint haar filmpje niet toevallig met een sprekende papegaai. Ze leest en decodeert. Niet enkel de taal van de papegaai, zelfs de letters op de
aanloopstrook uit de Kodakfabriek ontsnappen
niet aan haar aandacht. Ze interpreteert beelden,
zoekt naar codes en vindt betekenis in referenties
naar Van Gogh, Friedrich of Bruegel.
Het werk van Mekhitar Garabedian is zo mogelijk
nog herkenbaarder. Hij haalt geen beelden uit het
archief van Huis van Alijn, maar voegt eraan toe:
beelden van zijn moeder en – ik vermoed – zijn
grootmoeder. Samen en apart maken ze sarma.
Wie Garabedians werk kent, herkent ook het
Armeens gerecht met gevulde vijgenbladen en
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Bert DANCKAERT
Eva Giolo. ‘Gil’, video, 2016, 4’43”

zelfs de tafels in de living en de keuken van het ouderlijk huis in Gentbrugge. Opvallend is het directe geluid en de andere beeldkwaliteit: Garabedian
filmt niet op film, maar wel op video.
Jasper Rigole, die momenteel nog altijd zijn eigen
archief exposeert in Huis van Alijn, maakt een
film over film. Ook hij doet wat hij altijd doet. Hij
maakt een inventaris, een taxonomie. Alleen gaat
hij hier een stapje verder door te spelen met de
betekenis van de woorden. Beer is eerst een dier
en dan een kar met excrementen. Zee is een massa water maar ook een massa mensen. Een schop
is een gebaar maar ook een werkinstrument.
Home movies tonen het onbezorgde leven: de feesten, de uitstapjes, de plechtige momenten. Maar
het kan ook anders. Eva Giolo maakt een duistere
film over wat aan- en afwezig is in het beeld. Haar
film heeft iets unheimlich: een home movie, maar
dan zonder home. Een zwerffilm. Een spookfilm.

Daar en dan betrap ik mezelf op hokjes-denken.
Ik doe wat ik altijd doe. Terwijl ik met de kunstenaars alle clichés van de home movie herdenk,
realiseer ik me dat ik in een hokje zit aan een
drukke tramhalte op de Korenmarkt in Gent. Dat
is ook unheimlich: jezelf afzonderen op één van de
meest publieke plaatsen van de stad. En het heeft
ook wel iets van een cliché eigenlijk: ik, als kunsttoerist, fietsend van hokje naar hokje en ondertussen vergetend te kijken naar wat nog gebeurt
in de stad.
Met dat besef stap ik in alweer een ander hokje
voor de deur van de Minard-schouwburg waar
Lisa Spilliaert picknickende koppels toont: de
kunst van het dubbelportret (die hokjes zijn overigens net groot genoeg voor twee personen). Ik
eindig zeer gepast in het Administratief Centrum
Zuid waar Katrin Kamrau een film maakte met
meer woord dan beeld: een inventaris, netjes
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Geen spektakel in het werk van Guidi. Geen
vaste recepten ook of formele prescripties. Zijn
foto’s ademen de schijnbare rust uit van een klein
Italiaans stadje, zoals Cesena waar de fotograaf
geboren werd. We zien de gebouwen, de bewoners,
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wereld kreeg, namelijk bij de publicatie van zijn
monografie ‘Harly Color’ bij Steidl in 2006? “In
1993 kwam bijna niemand naar een tentoonstelling van zijn kleurenfotografie,” vertelt een van
de curatoren Brigitte Woischnik. Volgens het
openingscitaat van de expo kon dat de fotograaf
niet deren: “I spent a great deal of my life being
ignored. I was always very happy that way. Being
ignored is a great privilege.”
Deze attitude komt ook duidelijk naar voren in de
documentaire die de bezoeker op het einde van
de tentoonstelling te zien krijgt. De fotograaf die
we er aan het woord zien is grappig, intelligent en
vooral bescheiden. Het is dan ook tekenend voor
zijn gedrag hoe hij een brief van curator Edward
Steichen om deel te nemen aan zijn prestigieuze
tentoonstelling ‘Family of man’ drie jaar ongeopend liet. “Life is full of unused opportunities or,
as my friend Henry used to say, ‘Saul, you have a
talent for avoiding opportunities’.”
De retrospectieve in FoMu is geïnitieerd door
Roger Szmulewicz, de eerste galeriehouder (Fifty
One in Antwerpen) die Leiter in Europa vertegenwoordigde, en de man die een grote rol speelde in
het bekendmaken van de fotograaf in Europa en
de VS. De overzichtstentoonstelling bereikte voor
het eerst het publiek in Haus der Photographie,
Deichtorhallen in Hamburg, en kent nu, na meer
afgeslankte versies in Wenen, Frankfurt en
Londen, een vijfde, opnieuw meer uitgewerkte
halte in het fotomuseum van Antwerpen. Alle
aspecten die in Hamburg belicht werden, komen ook terug in deze expo. Het blijft weliswaar
vreemd dat Leiters bakermat New York, waar hij
meer dan zestig jaar woonde en werkte, nog geen
overzichtstentoonstelling bracht.
De expo is zeker een omweg naar het FoMu
waard. De concentratie waarmee Leiter te werk
ging, zijn schildersoog, zijn bijzondere aandacht
voor kleine fragmenten van een onvoltooide wereld en zijn dichterlijk talent, zorgen voor fotografische beelden van absolute wereldklasse.
Door zijn gevoeligheid voor kleuren, ritme en
tekens ervaar je zijn werk vaak als een collage
waarin verschillende betekenissen schuilgaan.
Het was Leiter niet te doen om het creëren
van series, maar om het vangen van een sfeer
die doorheen alle werken meandert en die juist
aanvoelt. Zijn archief bevat nog honderden onontwikkelde filmrolletjes, schatten vol potentiële
ontdekkingen, die in de goede handen van de Saul
Leiter Foundation vertoeven.
‘Saul Leiter - Retrospectieve’ tot 29 januari 2017 in het Fotomuseum,
Waalsekaai 47, Antwerpen. Open di-zo van 10-18 u.
www.fotomuseum.be
‘Saul Leiter’ van 25 november 2016 tot 28 januari 2017 in FIFTY
ONE TOO, Hofstraat 2, Antwerpen. Open do-za van 14-18 u. en op
afspraak. www.gallery51.com

de zon die schaduwen tekent in het landschap. Er
is geen narratief, zelfs haast geen suggestie. Guidi
maakt foto’s om de alledaagse realiteit op te lossen, te vatten in heet beeld ervan. Het grootste
verschil tussen het ‘echte’ leven en de foto is dat
de foto onbeweeglijk is. ‘Bevroren tijd’ zoals de
Amerikaanse fotograaf Stephen Shore het ooit
beschreef. Foto’s maken ons pijnlijk duidelijk dat
de tijd nooit stilstaat, dat de zon steeds verder
schuift, de sporen van autobanden in de sneeuw
snel zullen smelten en de blik van onze naasten
nooit meer dezelfde zal zijn.
Guidi werd in 1941 in Cesena geboren en studeerde architectuur en industriële vormgeving
in Venetië. Een grootoom leerde hem de camera
kennen en tijdens zijn opleiding in Venetië ontdekte hij ten volle de mogelijkheden van de fotografie. Guidi zou één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hedendaagse Italiaanse
fotografie worden. Hij stelde onder meer tentoon
op de biënnale van Venetië, het fotomuseum van
Winterthur, het Guggenheim in New York en het
Centre Pompidou in Parijs. Die staat van dienst
is eigenlijk verwonderlijk omdat Guidi’s werk zo
ingetogen en stil is. Het werk van Guido Guidi is
traditioneel en beïnvloed door klassieke fotografen zoals Paul Strand, Eugène Atget of Walker
Evans, maar net zo goed door de geschiedenis
van de schilderkunst of de architectuur. Het is
precies dat trage respect en de overtuiging van de
eenvoud die dit werk zo treffend oprecht maakt.
De foto’s van Guidi lijken geen andere ambitie te
hebben dan telkens weer een oplossing te vinden
om de wereld te vatten op het matglas van het
zwarte doosje dat de camera is.

Saul Leiter, ‘Harlem’, 1960 © The Estate of Saul Leiter

mooi zijn de foto’s die gemaakt werden met een
8 x 10” technische camera.
Naast alle Pinterest-, Facebook- of Instagram
geweld is de ‘slow photography’ van Guido Guidi
een zegen en terugkeer naar diepgang en verstilling. Fotografie heeft (laten we hopen) haar vulgairste hoogtepunt bereikt, in kwalitatieve persfotografie wordt haast niet meer geïnvesteerd en
de stroom aan digitale data is zo’n eindeloze willekeur geworden dat de historici van de toekomst
er ongetwijfeld in verstrikt zullen geraken.
Eén van de meest recente beelden op de tentoonstelling, ‘Cesena, 2016’, toont een tafel met een
plastic blauw geruit tafellaken, een ‘toile cirée’ in
de volksmond. Op de tafel staan her en der de res-

tanten van een dagelijkse ontmoeting: een karaf
water, keukenrol, een onderzetter van kurk, een
bord, een kopje, een kinderglas met stripfiguur ...
Iedereen lijkt vertrokken te zijn, er zit niemand
meer aan de tafel. Aan één kant van de tafel is het
tafelkleed afgesleten. Het blauw-geruite opdruksel is half verdwenen en verraadt wie het vaakst
aan die kant van de tafel heeft gezeten. Opnieuw
een poëtisch spoor dat het trage verloop van de
tijd suggereert, vastgehouden door het licht dat
zich vastbeet op de film van de fotograaf.
‘Col Tempo’ van Guido Guidi, tot 11 december in Fondation A
Stichting, Van Volxemlaan 304, Brussel (nabij Wiels). Open do-zo
van 13-18 u. en op afspraak. www.fondationastichting.be

Slow
De foto’s op de expo bestrijken een periode vanaf
de vroege jaren zeventig tot vandaag. Vanaf de
jaren tachtig begon Guidi ook in kleur te werken.
De 21 vintage c-prints uit deze periode hebben
door hun subtiele verkleuring een extra melancholische dimensie. Heel wat foto’s werden op het
vierkante 6 x 6 formaat gemaakt. Ook bijzonder
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‘Cesena, 2016’, recent werk van Guido Guidi
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