
Ter inleiding, ter begeleiding.

'De K****SCHOOL' is een eersteling en
misschien wel een ongewilde éénling,
als het draagvlak van draagmoeders,
draagvaders, draagzusters en
draagbroeders ontbreekt in de nabije
toekomst. In tijden van digitale
monopolisering is het wellicht nuttig -
nog voor even of voor langere tijd -
terug te grijpen naar de basisdrager
van het wonderlijke medium 'fotografie'
: papier. Wars van alle mythevorming
rond de 'échte' - lees : op
namaaknostalgie gefundeerde - analoge
fotografie. Als het er echt op aan komt,
kijken wij allen naar beelden, en niet
naar technieken. Tenminste voor wie
oprecht in beeldtaal geïnteresseerd is
(en niet in modieuse effectjes of
conceptjes) en voor wie durft op te
kijken van de eigen vervuilde maar
vertrouwde navel. 'Beeldtaal' is wat
fotografen bindt. En fotografen zijn
mensen die écht dagelijks met beelden
in de weer zijn. 'Niet fotograferen' op
een dagelijkse leest, is zoveel als voor
langere tijd je eigen bek snoeren. Voor
wie praat- en beeldlustig is, vormt dit
pure kastijding. En een acuut gebrek
aan zuurstof.

'De K****SCHOOL' is een uitgave met
een variabele invulling. Voor één keer
treed ik op als zeer tijdelijke
'hoofdredacteur ad interim'. Dit houdt
in dat ik wat flirt met het zo
onderwijsgebonden eenmansgelijk.
Geen mens die blijvend tolerant kan
zijn ten opzichte van zoveel eigen
eigenwijsheid. Ik stel de functie dan ook
meteen eigengereid vacant; de enige
voorwaarde om te solliciteren of om
zelfs een vijandige overname te plegen,
is een positief antwoord op een vraag.

Ik bedoel dé vraag die beeldmakers bij
het ontwaken stellen : 'Kan ik bij de
geschiedenis van deze nieuwe dag een
kleine, beeldige 'historiette' insluiten'?
Dit is natuurlijk een zeer dwingende
voorwaarde, die het gezelschap van
kandidaten doet slinken.

Ik ontmoette al tal van mensen in mijn
bestaan. Sommigen waren op één of
andere netwerkgebonden manier
verbonden met een kunstschool. Ik
keek en luisterde bereid naar deze
gidsen van de beeldende kunst. De
ontmoetingen hadden ongetwijfeld een
betekenis, maar zo bleek uit de
voortgang der jaren, 'onvoldoende
binnen het werkveld om relevant te

zijn'. Dat is pijnvol, maar net draaglijk,
als men het volgende bedenkt. Mensen
in kunstscholen ondervinden vaak
malheuren om zichzelf te relativeren,
als docent, als leidswezen, als
pedagoog, als vakmens, als mens. Dat
is eigen aan de roeping en aan de
verborgen spiritualiteit van de persoon
in kwestie - zo vermoed ik. Het internet
blijkt in dit verband één langgerekte
zegen : het openbaart en verklaart de
hang naar anonimiteit, naar een 'on-
bestaan'. Het draaglijke bestaat er in
dat 'beelden' van deze magisters quasi
onvindbaar zijn. Wellicht omdat deze
nooit ofte nooit echt vervaardigd zijn.
Of een zeer besloten bestaan (geleid)
hebben.

'De K****SCHOOL' is best een betere
plek om als beeldmaker aan de slag te
gaan. Net als onze blog
'fotodigitalenten.com' laat dit initiatief
ruimte om te experimenteren, om na te
kijken, om te toetsen. Een beetje
Stieglitz' geesteskind 'Camera Work'
achterna, maar dan op micrometrische
schaal. Aan jullie om meer sporen te
trekken.

Luc Dewaele

De Kunstschool, zeven maal zeventig dingen om er te leren.

Een academie – de benaming klinkt oubollig en verweerd en
passé – biedt kansen.

Eén is het bij de hand genomen worden, door een
enthousiaste entourage, medecursisten en docenten.
Wekelijks en eigenlijk onophoudelijk.

Een tweede kans bestaat er in dat je uitgenodigd, verzocht,
verleid wordt om wat er jou ook maar omringt, vanuit een
alternatief en individueel perspectief te beleven. Lege
woorden, behalve als je ze persoonlijk invult.

De derde en laatste kans is de expertise (technisch en
artistiek-inhoudelijk) die voor het grijpen ligt. Wie niet
ondergedompeld is/was in een academie-avontuur en toch
een mening heeft, heeft snel de idiote neiging om alles wat
zweverig is aan het kunstonderwijs toe te dichten en het
technische aspect voor serieuzere vormen van onderwijs te
reserveren.
Het zou kwalijk zijn als je enkel het technische luikje als
waardevol zou meenemen op deze trip. ‘Bij de hand
genomen worden’ en een ‘alternatief en individueel
perspectief verkennen’ vind je nergens elders.

Omtrent bevindingen en ontdekkingen in de beeldtaal van alledag.
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Paul Strand, leermeester

Paul Strand (New York, 16 oktober 1890 – Parijs, 31 maart
1976) was een Amerikaans fotograaf. Hij wordt beschouwd
als één van de grondleggers van de modernistische
fotografie.*

Strand werd geboren, in NY, als zoon van emigranten uit
Bohemen; zijn feitelijke naam was Nathaniel Stransky.

Op zijn twaalfde kreeg hij een camera cadeau en op zijn
veertiende ging hij in de leer bij de bekende fotograaf Lewis
Hine, die als echte ‘concerned photographer’ het sociale
landschap grondig veranderde. Strand experimenteerde al op
jonge leeftijd met abstracte fotografie, vooral van
stadsgezichten, fabrieken en gebouwen. Naar eigen zeggen
probeerde hij altijd ‘de waarheid vast te leggen’. Het bracht
hem quasi als vanzelf bij de ‘Photo League’, een
fotografencollectief dat het medium fotografie vooral
hanteerde in sociale en politieke issues.

Bekendheid kreeg Strand in 1916, toen Alfred Stieglitz in zijn
atelier “Galerie 291” een tentoonstelling aan hem wijdde en
los daarvan een nummer van zijn bekende fototijdschrift
Camera Work. Als student bij Hine was hij daar ooit
binnengewipt om er de modernistische kunstenaars,
fotografen en schilders, te ontdekken.

In de volgende decennia richtte Strand zich naast de
fotografie vooral ook op cinema. Zijn eerste film was de
documentaire “Manhatta” (1921), gemaakt samen met de
schilder Charles Sheeler, over het alledaagse leven in New

York. In 1936 werkte hij mee aan de bekende documentaire
‘The Plow that Broke the Plains’ (over het armoedige leven in
het midden van Amerika na de verdrijving van de indianen)
en in 1942 aan ‘Native Land’ (over de strijd van de
vakbonden).
In 1948 emigreerde Strand naar Frankrijk, omwille van zijn
vermeende communistische sympathieën. Hij stierf in 1976 te
Parijs.

Lewis Hine

Alfred Stieglitz,
The Steerage

Camera Work,
coverfoto
Gertrude Käsebier

Alfred Stieglitz, NY



Fotografie is een middel tot expressie, in dezelfde zin als
verf, steen, woorden en geluid dat zijn. Fotograferen
verwordt dan tot een super-individuele bedrijvigheid en
combineert de ambachtelijke kennis met een zeer intense
innerlijke noodzaak om beelden te maken. Deze combinatie
maakt een fotograaf uniek en vrij zeldzaam; je kan zelfs van
een ‘kunstenaar’ spreken.

Het vakmanschap in fotografie : dat kan je leren. Omgaan
met camera’s en alle noodzakelijke technologie is de basis;
de beheersing ervan vertrekt van absoluut respect voor al
deze tools.

Versmeltend met het vakmanschap én niet leerbaar of
verkrijgbaar is het ‘plus’, zoals Strand het noemt. Het ‘plus’
wordt ontwikkeld door je eigen gevoel, je eigen keuzes voor
een vrij leven. ‘Vrij leven’ is het moeilijke proces om je
eigen gevoel omtrent de wereld te ontdekken en het te
bevrijden, te ontwarren van de gevoelens en ideeën van
andere mensen.
Deze invulling van het kunstenaarsschap mag jou geen
zorgen baren : je hebt deze of je hebt deze niet
meegekregen; je kan dit onmogelijk verwerven als dit niet
in se aanwezig is.

Een toespraak in Clarence White School of Photography

Verwarring omtrent het kunstenaarsschap bij fotografen is troef. Maar dit is niet anders dan bij schilders die maar wat
‘met verf smijten’. Verwarring is er als ‘talent’ vermengd wordt met kunstenaarsschap. Talent kan je hebben, in meer of
mindere mate, maar het maakt je géén kunstenaar – ook al verkoop je je talenten als blijk van je kunstenaarsschap.
Een practisch voorbeeld. Fotografen die van fotografie een medium proberen te maken wat het in se niet is : iets dat
naar de schilderkunst verwijst. Feitelijk wensen die fotografen dat ze schilders geworden waren – alleen kunnen ze dit
niet hard- of waarmaken. Fotografische middelen zijn geen by-pass, geen snelle sluiproute naar de schilderkunst.
Een fotograaf moet zich niet onderwerpen aan het concept van schilderkunst : hij heeft zijn eigen medium. Een fotograaf
met een gebrek aan respect voor de eigenheid van de fotografie, maakt ‘steriel’ werk : het toont dezelfde klassieke
uitgangspunten van tweederangsschilders, qua benadering van het onderwerp, qua compositie, qua beeldtaal.

Een fotograaf moet experimenteren, los van de traditie,
ook al bewandelt hij een verkeerd spoor.

De tools van de fotograaf.

Wat zijn de tools die een fotograaf hanteert?

De camera, een door de wetenschap geschonken machine
Het objectief, het ‘dode oog’, dat een voorstelling van objecten kan vastleggen.
De emulsie (de sensor, anno 2017) die een reeks ‘tonale waarden’ van zwart tot wit kan vasthouden – ons oog kan dit niet.
Texturen in al hun variaties registreren, kan ook maar dankzij de ‘gevoelige’ emulsie.
Een lijn hertekenen, dankzij de optische kenmerken van je objectief is één van de unieke tools v/h instrumentarium. (bijv.
een perspectieflijn).



De fotograaf kan met zijn camera-
machine de objecten die zich in diens
actieradius bevinden, niet vermijden. Hij
kan ze wel uitsluiten, ze schikken of
deze prominenter aanwezig maken,
maar het objectief op de camera
registreert genadeloos. Deze
objectiviteit moet de fotograaf
beheersen en controleren. De beelden
zijn eerlijk, direct en soms bezield met
schoonheid, hoe onbedoeld ook.

De misleidingen.

‘Gom, olie, softfocus-lenzen (lees, anno 2017, software en
effect-tools) zijn de ergste vijanden, niet van de fotografie –
die zichzelf gemakkelijk en natuurlijk kan rechtvaardigen –
maar van fotografen’. Teruggrijpen in onze tijd naar die
beproefde middelen resulteert noodzakelijkerwijze in een
steriele beeldtaal. Dat wil niet betekenen dat in een ver
verleden deze technieken totaal waardeloos waren, maar
het is zinloos deze experimenten nogmaals over te doen en
het als kunst te emballeren. Het getuigt van een totale
misvatting omtrent zowel schilderkunst als fotografie : het is
niet immoreel om je ermee in te laten, maar meer dan een
vorm van amusement is het niet. En schadelijk is het wel:
met een softfocus-effect bijvoorbeeld vernietig je de
‘soliditeit’ van je object.

De kristallisatie van de echte betekenis van fotografie : ‘straight photography’.

Een directe en heldere vorm van fotografie.

Niet het gevolg van theoretisch gebrabbel, maar
van ‘werken’. Strand geeft toe zich ook aan
onfotografische methodes bezondigd te hebben:
hij heeft ‘gewhistlered’.
James Abbott McNeill Whistler (1834-1903,
Amerikaans schilder en schrijver) wordt door
Strand in één adem met anonieme anderen (bijv.
Corot) een inferieure schilder genoemd omdat
hun werken in een oppervlakkig stadium zijn
blijven steken – heel wat fotografen hebben zich
trouwens beperkt tot het kijken naar dit soort
schilderkunst en hebben het ‘fotografisch’
geïmiteerd. De stijl wordt vaak geduid met
impressionisme, symbolisme, estheticisme,
tonalism, japonisme.

Echte goede schilderkunst (bijv. Matisse, Cézanne,
Picasso) laat zich niet ‘fotografisch’ vertalen omdat
die schilders hun medium in een zuivere vorm
gehanteerd hebben. Als fotografen hun medium
met de inherente kwaliteiten ervan gebruiken (de
camera-machine, het dode oog-objectivisme, de
kenmerken van emulsie, textuur- en lijnweergave),
dan kan hun beeldtaal quasi onmogelijk met een
ander medium ‘overgeschreven’ worden. Een
goede foto heeft een onvervreemdbaar karakter.

‘Als je iets over het leven te zeggen hebt, moet je
het ook helder zeggen.’
Een manier vinden om iets samen te vatten, een
synthese te maken, irrelevante zaken te
elimineren, te vereenvoudigen is de opdracht voor
wie echt creatief is. Zakelijk bekeken is je
fotografie een verslag van je leven, voor iedereen
die echt wil kijken.



Marin Parr

De twee voorbeelden van Strand : David Octavius Hill en Alfred Stieglitz.

David Octavius Hill (Schotland, 1802-
1870). Een kunstschilder, illustrator en
fotograaf. Hij behoort tot de
belangrijkste pioniers van de
fotografie, maar is in die
hoedanigheid grotendeels vergeten.

In 1843 kreeg Hill opdracht een
groots schilderij te maken van een
assemblee van 470 afgevaardigden
van de Vrije Kerk ('Free Kirk') van
Schotland (die zich net van de officiële
Schotse kerk had afgescheiden). Hij
nam daarbij een toevlucht tot de
nieuwe uitvinding van de fotografie,
geholpen door scheikundige Robert
Adamson. Vanaf dat moment richtte
hij zich vijf jaar lang vrijwel geheel op
de fotografie. Samen met Adamson
opende hij een fotostudio te

Edinburgh en maakte tussen 1843 en
1847 bijna 3000 calotypieën, veel
portretten voor zijn 'Free Kirk'-
schilderij, maar ook kinderfoto's,
arbeiderstaferelen, straatscènes,
stads- en havengezichten,
landschappen, enzovoort. Hill was
daarbij de man van de creativiteit, de
motieven en de compositie, Adamson
meer de technicus.

Zijn schilderij van de assemblee van
de 'Free Kirk of Schotland' voltooide
hij uiteindelijk pas in 1866. Het hangt
nu in de Presbytery Hall van de Free
Kirk in Edinburgh.

De kwaliteiten van Hills werk werden
in het begin van de twintigste eeuw
herontdekt door Alfred Stieglitz, die
diverse van zijn foto’s publiceerde in
zijn beroemde fototijdschrift Camera
Work. Sinds 1955 reikt de Deutsche
Fotografische Akademie de Hill
Medaille uit, o.a. toegekend aan Paul
Strand (1967) en Alex Webb (2002).

‘Als je iets over het leven te zeggen hebt, moet je het ook helder zeggen.’
Een manier vinden om iets samen te vatten, een synthese te maken, irrelevante zaken
te elimineren, te vereenvoudigen is de opdracht voor wie echt creatief is. Zakelijk
bekeken is je fotografie een verslag van je leven, voor iedereen die echt wil kijken.



Zijn mentor Alfred Stieglitz, als ‘hedendaags voorbeeld’

Alfred Stieglitz (Hoboken (New Jersey, 1 januari 1864 – 13 juli 1946) was een Amerikaanse fotograaf en promotor van de
moderne kunst. Hij was de echtgenoot van Georgia O'Keeffe (kunstschilderes). Naast het fotograferen is Stieglitz ook
bekend door de kunstgalerie ‘291’, die hij samen met Edward Steichen oprichtte. Hier introduceerde hij veel Europese
avant-garde kunstenaars in Amerika - Constantin Brâncuși, Georges Braque, Paul Cézanne, Marsden Hartley, Henri
Matisse, Auguste Rodin en Georgia O’Keeffe zelf uiteraard. Hij gaf een tijdschrift uit - Camera Work - waarin hij foto's van
vooraanstaande fotografen publiceerde. En die bij stapels onverkocht bleven.

Strand bewondert hem omdat hij in zijn werk niet alleen evolueerde van een uiting van pictorialisme naar het gebruik van
fotografie als echt onafhankelijk medium, maar ook omdat hij 35 jaar bleef experimenteren. ‘Ik wil niet fotograferen zoals
schilders schilderen’.

Besluit.

Werk, experimenteer en
vergeet de ‘kunst’.
Kijk naar dit alles. Zoek er de
betekenis van voor jou.
Assimileer wat je kan en
ontdoe je van de rest. Kijk
bovenal naar de dingen om
je heen, de onmiddellijke
wereld rondom jou.

foto's Kristien Devlies

foto's Odette Catrysse



foto's Odette Catrysse

foto's Paul Strand - Stijn Verstraete



foto's Annemie Himpe
In het origineel zie je het meisje in een land volop in
verandering/modernisering. Mijmeren over een betere
toekomst en totnogtoe onbekende mogelijkheden
zoals studeren. Het vervolgverhaal, 2 generaties later,
product van zo'n gestudeerde Afrikaan, 'ontsnapt' aan
Afrika, heeft de ontgoocheling in zicht. De droom van
vrijheid en verbetering heeft geresulteerd in Europese
stress. De tijden van verandering zijn er opnieuw maar
eerder in negatieve zin. Land in verval.

De inspiratie:
Het vervolgverhaal:
Anna Attinga Frafra
Dieuwe Musamb'U Kalal
Accra, Ghana, 1964
Sint-Eloois-Winkel,
België, 2017

foto's Paul Strand - Stijn Verstraete

foto Dimitri Lefere



‘Fotografie is schilderen met licht! Wazigheden, vlekken, dat
zijn fouten! Maar die fouten zijn deel van het beeld; ze geven
het poëzie en veranderen de foto in schilderkunst. Daartoe
heb je een zo slecht mogelijke camera nodig! Als je beroemd
wil worden, moet je wat je ook doet, nog slechter doen dan
om het even wie op aarde.’

1. Miroslav Tichý, een biografie.

De Tsjechische-Moravische kunstenaar (Kyjov, 1926-2011), die

tekende, schilderde en fotografeerde met zelfgemaakte

camera’s en objectieven. Hij noemde zichzelf ‘Tarzan’.

Als jongeman studeerde hij aan de Academie in Praag -

Akademie Výtvarných Umění V Praze - en schilderde er in een

modernistisch-cubistische stijl (à la Josef Čapek), wat toen

heel gebruikelijk was. Het communistisch regime (°1948)

verplichtte de academiestudenten een stijl te handhaven die

ten dienste stond van de collectieve ideologie. Tichy gaf

meteen de brui aan zijn opleiding; dit maakte hem tot

dissident en meteen ook tot psychiatrisch patiënt – een

normale gang van zaken in het communistische

Tsjechoslavakije. In 1968, bij de inval van de Sovjets, werd hij

uit zijn atelier gezet; zijn werk werd quasi compleet op straat

gegooid. Hij leefde voorts van een kleine

invaliditeitsuitkering.

Miroslav Tichý, Tarzan retired.

Vrouwen in 'focus'.

Vrouwen van zijn geboortedorp Kyjov in Moravië waren het

geliefkoosde onderwerp van de totaal verwaarloosde

halvegare. Hij fotografeerde hen meestal stiekem op straat

en aan het zwembad, waar de toegang hem verboden werd.

Hij maakte dan maar een eigen telelens. Doordat zijn

zelfgemaakte fototoestellen er zo onecht uitzagen, beseften

zijn 'modellen' vaak niet dat ze gefotografeerd werden. Soms

poseerden ze voor hem in voluptueuze houdingen, in de

overtuiging dat hij niet echt een camera hanteerde. Hij

fotografeerde alledaagse taferelen met wandelende, zittende,

zonnende of badende vrouwen. Heel vaak zie je de afsluiting

van het openbaar zwembad op de foto, alsof hij wil

benadrukken dat hij uitgesloten is van de ongedwongen

wereld waarin de vrouwen zich bevinden. De verboden

onplukbare vruchten.

Hij maakte elke dag een honderdtal beelden, een

zelfopgelegde opdracht, 3 filmpjes vol. De prints bewerkte hij

vaak (omlijstingen en potloodstrepen).

In 1981 kwam Roman Buxbaum, een vroegere buurjongen

die met zijn ouders naar Zwitserland was geëmigreerd, naar

Kyjov terug.

De ouders van Buxbaum bezaten oude tekeningen en

schilderijen van Tichý. Nu ontdekte Buxbaum ook het

fotografische werk. Gedurende de volgende 25 jaar

verzamelde hij het werk van Tichý. Hij kreeg foto’s van de

kunstenaar zelf en kocht er van een andere buurvrouw, Jana
Hebnarovà.

Pas in 2004 raakte Tichý’s werk bekend door een eerste grote

tentoonstelling in de Biënnale van Sevilla.

Psychiater Buxbaum introduceerde er het werk van Tichy, bij

de Zwisterse curator Harald Szeemann; hij stelde zich voor

als redder en reguliere opkoper van het oeuvre. Buxbaums

stichting ‘Tichý Oceàn Foundation’ herbergde een deel van

diens eigen collectie; het was ook het commerciële platform,

van waaruit Tichy’s werk zijn weg vond naar privé-

verzamelaars. Buxbaum had het fameuze idee om het werk

niet zomaar te verkopen maar om te ruilen met werken van

andere kunstenaars. Daaruit ontstond het concept ‘Artists for
Tichy — Tichy for Artists’. De dokter verwijst naar dit initiatief

om het succes van Tichy te duiden.

In order to understand Tichý’s popularity, it is important to
realize that he has become something of an “artist’s
artist”—i.e., an artist appreciated for his originality by artists
from a variety of fields who not rarely come from antithetical
artistic positions. The works acquired in this way are
systematically transferred to the Tichý Ocean Foundation and
are not for sale, but are made available to the public at
exhibitions or other cultural activities.

Sedertdien zijn er grote tentoonstellingen geweest, onder

andere in het Tate Modern museum in Londen en in het

Centre Pompidou in Parijs.

In 2009 liet Tichý weten dat hij alle banden met Dr. Roman

Buxbaum en diens “Tichý Oceàn Foundation”, gelokaliseerd in

Liechtenstein, had verbroken en dat Buxbaum zonder zijn

toestemming zijn werk verdeelde en commercialiseerde. Hij

liet bij notariële akte vastleggen dat enkel Jana Hebnarovà, de

buurvrouw en surrogaat-moeder, het recht had in zijn naam

op te treden. Op de site van de Tichý Oceàn Foundation wordt

niet gerept over dit feit. Enkel dat het woord ‘Tichý’ eveneens

staat voor ‘Pacific’ – en dus niet alleen voor de persoon zelf.

Important:
Miroslav Tichy has nothing to do with Tichy Ocean Foundation
in Liechtenstein. This foundation violates his copyright. Roman
Buxbaum violates his copyright too.

Hij stierf in een rusthuis, waar het nichtje van de buurvouw

werkte, op 12 april 2011 in Kyjov.



2. Techniek

Bijna alle fotomateriaal was huisgemaakt, uit afval,

recyclagemateriaal, papier, plexiglas, bobijnen, WC-rollen,

karton, elastieken en kroonkurken. De vergroter bestaat uit

(vermoedelijk) een tinnen kan, blik en wat andere moeilijk te

duiden onderdelen. Wellicht latjes van een omheining.

Het beeldmateriaal was wazig en zwaar aangetast door

allerlei manipulaties en de aanwezigheid van ongedierte. De

prints, bekrast, beregend, met de voeten betreden. Poëzie

door degeneratie en erosie, naar Tichy’s woorden.

3. Beeldtaal

Spontaan refereert het werk aan Bernard Plossu, William

Klein en Robert Frank.

Het werken met eenvoudige camera’s, intuïtieve cadrages,

‘banale’ onderwerps-keuzes, het aan-de-laars-lappen van

fotografische conventies die vooral gericht zijn op een

wijdverbreide esthetiek.

In beeldtaal vormen deze vergelijkingen zeer glad en dun

ijs. In welke mate kenden de kunstenaars elkaar, toen ze al

een tijdje werkzaam waren? (Vermoedelijk niet). Welke

commerciële, ideologische of psychische motieven liggen

aan de basis van hun beelden? In het geval Tichy is de

drijfveer wellicht niet commercieel noch ideologisch, maar

gewoon terug te brengen naar een mentale toestand of

naar een persoonlijkheidskenmerk, niet naar een

ingestudeerde pose.

De camera als middel om contact te leggen met de

buitenwereld, die hem sowieso als een ongevaarlijke gek

aanziet. Fotografie als sublimeringsmiddel, een term door

Freud aangereikt. Hij doelde hiermee op het omzetten van

oerdriften in sociaal of maatschappelijk geaccepteerde

vormen. Zo kunnen oerkrachten als angst, seksualiteit en

agressie gekanaliseerd worden en omgezet in ambitie voor

werk, kunst, wetenschap.

Beeldtaal-technisch niet maar wel inhoudelijk doet Tichy’s

werk denken aan Vivian Maier. Deze professionele

gouvernante, met een vaag carrière-parcours, hanteerde

ook de camera om de a priori vijandige wereld rondom zich

te verkennen, te beheersen, te vatten en wellicht ook te

overleven. De camera als schild, de beelden als

getuigenissen van een gekwelde persoonlijkheid.

De erotische aspecten, die Tichy in zijn werk etaleert, zijn

beperkt tot het instrumentarium van de voyeur : uitgesloten,

stiekem en de wereld een beetje bedriegend. Voor zijn

eigen plezier. Ook geldig voor de beter uitgeruste strand-

voyeur-fotograaf.
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Voorts zijn wat fotografen gecharmeerd geworden door

Tichy’s beeldtaal. Bijv. de française Kate Polin, die ook

graag (zij het formeel) wat stoeit met beweging en

accidentjes. Formeel zijn ook de pictorialistische

gelijkenissen met het werk van Julia Margaret Cameron
en Sally Mann.

Persoonlijk vermoed ik dat de vrij exotische en

prikkelende persoonlijkheid van Tichy (die niets verkocht,

hooguit ruilde, met Arnulf Rainer), de vernuftige

vermarkting van zijn werk (dank aan Dr. Buxbaum, de

exposities, de video’s) en het uitgespeelde feit dat alle

beelden de facto unicaten zijn -Tichy vernietigde de

negatieven na één afdruk-, de elementen zijn rond het

‘succes’ van de Tsjech. In veel doet dit denken aan het

ontsluiten van het werk van Vivian Maier. Een portfolio dat

door John Maloof ‘gered’ werd van de vergetelheid en op

een uitgekiende manier aan de wereld gepresenteerd

werd.

Qua beeldtaal, qua sociale vaardigheden, qua netwerk

totaal aan de andere zijde van het spectrum : Irving Penn.

Deze Amerikaanse fotograaf (1917-2009) richtte zich op de

wereld van glamour, fashion en celebrities.

‘Sensitive people faced with the prospect of a camera
portrait put on a face they think is one they would like to
show the world. ...Very often what lies behind the facade is
rare and more wonderful than the subject knows or dares
to believe.’
'Gevoelige mensen - geconfronteerd met het vooruitzicht
op een portret - zetten een gezicht op waarvan zij denken
dat de wereld hen graag zo ziet. ... Heel vaak is wat achter
de façade ligt zeldzaam en mooier dan het model weet of
durft te geloven.'

Bij deze quote overdenk je spontaan de gelijkenis tussen

Tichy’s en Penn’s verwachting ten opzichte van het

onderwerp: beide rekenen, weliswaar vanuit een totaal

andere appreciatie door het ‘model’, op een openbaring

van een persoonlijkheid, op een afleggen van poses,

kortom op een soort waarheid, door het unieke

instrument ‘camera’ vastgelegd.

4. Besluit.

Tichy’s eigen woorden :

‘Something beautiful and perfect is of no interest
to anyone’.



Een opdracht:

Zoek de vervalsing.

Kunstminnende groeten,

Luc


