
De vorm van een cirkel 
Afgeronde vormen bieden een veelheid aan visuele fascinatie: het verkennen ervan, 

van microkosmische tot macrokosmische, onthult veel over de menselijke natuur  

 

 

 
Elliott Erwitt Iowa. Dubuque, VS. 1955. © Elliott Erwitt | Magnum Foto's 

•  
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Als onderdeel van het recente Emerging Writers in Residence-

programma van Magnum Photos werden zes beginnende 

fotografieschrijvers uitgenodigd om onderzoek te doen naar en te 

reageren op een onderwerp naar keuze in het fotoarchief van 

Magnum. Deze tekst is een van de werken die tijdens de residentie 

werden geproduceerd — bekijk ze alle zes via de link hier . 

Noor-e-Sehar Ali is schrijver, redacteur en DJ. In deze tekst onderzoekt 

Ali de allure van de vorm van een cirkel door middel van zijn 

verschillende manifestaties in afbeeldingen in het Magnum-

archief. Van alledaagse voorwerpen, architectuur, soorten kleding en 

onze anatomie, tot onze impulsieve fysieke bewegingen en hoe we 
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samenkomen, deze tekst overdenkt het menselijke instinct om ronde 

vormen te creëren in verschillende culturen en contexten. 

Hieronder kun je een audio-opname van dit verhaal beluisteren, verteld 

in een speciale mix door Ali: 

 

De cirkel is de meest aanlokkelijke van alle vormen. Ik vind deze allure 

in zijn vorm, representatie, expressie en daarbuiten. Cirkels zijn altijd 

betekenaars geweest van eenheid, universaliteit en eenheid. We hebben 

het allemaal al eens eerder gehoord. Maar er is iets aan mijn fascinatie 

voor hen dat me diep in het Magnum-archief brengt om erachter te 

komen of mijn fixatie leidt tot een diepgewortelde ontdekking, zoals 

wortels onder het oppervlak van een oude boom, of dat het slechts een 

geval van onmiddellijke bevrediging, als de vonken van een vuurwerk. 

Wat is er met de cirkel die het menselijk oog aanspreekt? Waar gaat het 

over een cirkel die zowel connectiviteit als onafhankelijkheid 

inspireert? En hoe zit het met die driedimensionale transformaties, de 

bol en het eivormig, die het menselijk lichaam en geest aanspreken? 

Er is iets met een goed afgeronde borst waardoor ik er een cup van wil 

maken. De felle glans van een gladde kale kop maakt dat ik erop wil 

tikken; de delicate aril die een granaatappelzaadje omringt, maakt dat 

ik het wil laten barsten. Zit er iets diepers onder deze impulsen? Is deze 

impuls overgeleverd aan mijn tastzin, gevoeld door mijn gebogen 

vingertoppen, of is deze overgeleverd aan het zicht - van iets goed 

afgerond, compleet en heel? Zou het kunnen dat deze impuls een 

reactie is op de kracht van een cirkel, een bol? Misschien is het een 

relatie tussen de twee. De heelheid van een cirkel roept veel reacties 

op, om hem te bewonderen, ermee te spelen, te porren, aan te raken, te 

beschermen. Het roept actie op, misschien omdat inherent, in het geval 

van het ei, het bolvormige brein en de aarde: activiteit altijd pulseert.  
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Werner Bischof Schoolwerk. Zurich, Zwitserland. 1934. © Werner Bischof | Magnum Foto's 
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Cristina de Middel Ik heb nagedacht over hoe deze pandemie onze toch al oude routines gaat 

beïnvloeden. Hoe de afstanden fysiek tussen ons weer groter zullen worden en hoe we op het 

digitale zullen moeten vertrouwen om (...) 
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De oh van een curve en de ah van een volledige cirkel: de 

halfmeridiaanstandaard op de foto van Cristina de Middel is leeg van 

de bol om erin te draaien. Een bocht op deze manier is bijna altijd 

eenzaam. Als een hengel die in zee duikt, teruggetrokken in de hoop 

dat zijn haak een vis tegenkomt, met een prijs. Een curve die wordt 

verwaarloosd, is een curve die niet wordt gebruikt en die alleen kan 

worden geanimeerd door activiteit of hoop.  

  

 

 

 
Lorenzo Meloni Een zoon knuffelt zijn vader voordat de vader wordt opgenomen in het 

ziekenhuis als vermoedelijk geval van covid-19. Piacenza, Italië. 2 april 2020. © Lorenzo Meloni 

| Magnum Foto's 
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Een curve is een halve cirkel, een eenheid die blijft hangen, wachtend 

om te worden ontmoet door een andere curve om samen te komen met 

zijn twee punten om compleet te worden. Wanneer twee curven zich 

verenigen, ontmoeten open eindpunten elkaar en lossen op in een 

stroom, waardoor connectiviteit, beweging en continuïteit mogelijk 

wordt. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks gebeurt als we elkaar 

omhelzen?  
 

 

 
Emin Özmen Kinderen spelen in een speeltuin, maar de kogelgaten herinneren eraan dat hier 

gevochten werd. Sinds december 2019 schuilen mensen in een stadion. Het kamp breidt zich 

nu uit buiten het stadion vanwege (...) 

•  
•  

In tegenstelling tot de inactieve curve zien we op de foto van Emin 

Özmen kinderen vrolijk aan het spelen. Overblijfselen van tragisch 

geweld markeren de muur achter hen. Ze worden volledig in beweging 

vastgelegd, oscillerend op slingerbewegingen, hangend aan een metalen 

staaf, lachend terwijl ze balanceren op de wip. Deze jongens zien 

spelen, hangend en slingerend door bochten, is een gezicht van 
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weerstand en hoop. Hun lichamen worden heen en weer geslingerd over 

deze kleine bogen die ontworpen zijn om te behagen, laat ons zien: niet 

alleen hebben ze de kogels ontweken - er zijn geen kogels voor hen 

ontworpen. Een sfeer van belofte hangt in de weegschaal, net als de 

kinderen op het frame; de belofte van een toekomst om geleefd te 

worden. 

De essentie van het spel, op de foto van Özmen weergegeven door 

middel van de cirkel, is een vrij bekende conceptualisering. De vorm 

van een cirkel straalt een vrolijkheid uit, een essentie van het 

kortstondige en toch eeuwig: vooral bijvoorbeeld tijdens het rollen in 

het gezelschap van jongeren. 
 

 

 
Susan Meiselas Santiago de Cuba, Cuba. 1977. © Susan Meiselas | Magnum Foto's 
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Herbert List Voetbal op straat. Sicilië. Palermo, Italië. 1950. © Herbert Lijst | Magnum Foto's 

•  
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Als we proberen het leven te begrijpen, hebben we de neiging er 

overheen te gaan in plaats van eronder te staan. Als we de concepten 

die zich als obstakels aan ons presenteren onder en over zouden gaan, 

zouden we misschien een volledige cirkel kunnen maken en ze beter 

kunnen begrijpen. De formele verhalen van de geschiedenis proberen 

zich misschien in een lineair pad te ordenen, maar de waarde die we 

aan onze ervaringen hechten, verschuift meer op een circulaire 

manier. Kijkend naar de manier waarop we spelen, vrijen, dansen en 

communiceren, is de realiteit van het leven in zijn essentie misschien 

niet zo rechtlijnig als onze pogingen om te rationaliseren.   
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Ferdinando Scianna 1e arrondissement. De Tuilerieën, Parijs. © Ferdinando Scianna | Magnum 

Foto's 
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Naarmate we ouder worden, verlaten we de speeltuin en 

gaan we naar kermissen, kermissen, themaparken, betalen 

we om in achtbanen, draaimolens en botsauto's te gaan. We 

draaien onze geliefden rond in extatische beweging. We 

voeren een volledige 360 ° uit bij het showen van een 

nieuwe outfit.  

Zou het kunnen dat we ons in cirkelvormige bewegingen bewegen 

omdat de ware essentie van ons wezen vloeibaar is? Terwijl de 

kapitalistische kracht van 'zichzelf verbeteren' geobsedeerd is door 

vooruit te gaan, vinden we misschien meer bevrijding door ons te 

verplaatsen?  
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Ara Güler Galata Mevlevihanesi. Whirtende derwisjen. Kalkoen. 1967. © Ara Güler | Magnum 

Foto's 

•  
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Ara Güler Istanbul, Turkije. 1999. © Ara Güler | Magnum Foto's 
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De foto's van Ara Guler tonen dansende derwisjen, draaiend en 

ronddraaiend, geaard op de vloer, in evenwicht gehouden door hun 

oren, verheven tot transcendentie door onderwerping aan het 

goddelijke. Het is niet alleen een fascinerend gezicht, het drukt de 

bewegingswielen uit die een levend wezen levend maken, versneld in 

zijn spin. Hun omhoog geheven armen accentueren niet alleen hun 

werveling, maar laten zien hoe ze openlijk een reactie van bovenaf 

ontvangen. Zou het kunnen dat onderwerping, in deze circulariteit, 

altijd een wederzijdse deal is? Een uitwisseling tussen ons en de hemel 

boven..  

Ik denk aan Epicurus, die mij omstreeks 300 v. we zijn gemaakt 

van. Deze cirkelvormige deeltjes ontwijken elkaar, vrij zwaaiend en 

botsend, niet altijd volgend en hechtend. 
 

 

 
Bruno Barbey | BRAZILIË. Stad Rio de Janeiro. Carnaval. Gemeentelijk bal. 1973. Stad Rio de 

Janeiro. Carnaval. Gemeentelijke bal, Brazilië. 1973. © Bruno Barbey | Magnum Foto's 
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•  

https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/the-shape-of-a-circle/attachment/brazil-city-of-rio-de-janeiro-carnival-municipal-ball-1973/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/the-shape-of-a-circle/attachment/brazil-city-of-rio-de-janeiro-carnival-municipal-ball-1973/


Op dezelfde manier dansen we samen in balzalen en feesten, in cirkels 

en daarbuiten, als elektronen die rond de kern draaien die de vereniging 

van protonen en neutronen beschermt. We dansen om te vieren, om 

verbinding te maken, om los te koppelen, om te ontsnappen, om te 

mediteren, om te transcenderen... Terwijl we dansen, merken we dat we 

verder gaan dan de grenzen van onze ledematen, kromlijnige gebaren 

vormen, de realiteit animeren met een gevoel van mystieke mijmering.   

Als mensen hebben we allerlei manieren geconstrueerd om onszelf 

vreugde te bieden, van jeugd tot volwassenheid, door draaiende, 

chaotische bewegingen... Het eerste wat ik doe als ik in het hiernamaals 

kom, is naar Epicurus rennen om hem over botsauto's te vertellen. 
 

 

 
Bruno Barbey Marrakesh. Binnen het Mausoleum van Sidi Abdelaziz in Tabaa. © Bruno Barbey 

| Magnum Foto's 
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Terwijl dansen een cirkelvormige beweging vertoont in uiterste 

versnelling, waarbij onze ledematen in vleugels worden geanimeerd, 
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zijn er eenvoudigere vormen van menselijk gedrag die dit in stillere, 

meer onschuldige vormen vertonen.  

Over de hele wereld maken mensen deel uit van verschillende rassen, 

etniciteiten, culturen, religies, samenlevingen, sub-samenlevingen, 

klassen, geloofssystemen... We hebben verschillende en vaak 

tegengestelde manieren om dingen te doen. We botsen en debatteren, 

rennen weg en scheiden. Maar als we ons in het patroon van een cirkel 

rangschikken, in zoveel contexten, zijn we bezig met communicatie en 

verbinding. 
 

 

 
Raghu Rai Jonge vrouwen hebben het naar hun zin op het strand van CHOPATI.  © Raghu Rai 

| Magnum Foto's 
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Chris Steele-Perkins Tashgar. Als onderdeel van de Shubinak-stimulans leren dorpsvrouwen 

hoe ze de kwaliteit van Shu-draad kunnen verbeteren. Pakistan. 2000. © Chris Steele-Perkins 

| Magnum Foto's 
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Paolo Pellegrin Een bijeenkomst van de Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties.  New 

York. 2005 © Paolo Pellegrin | Magnum Foto's 
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Provincie Abbas Sichuan. In de buurt van Chengdu. De MULAN-tempel viert de 83e verjaardag 

van de renovator (na de Culturele Revolutie) monnik XI GUYO met een banket.  China. © Abbas 

| Magnum Foto's 
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God aanschouwen, roddelen op het strand, eten, een bepaald vak leren, 

raadsvergaderingen en gewoon praten. De afwezigheid van hoeken 

rondt en omsluit de voeding die binnen plaatsvindt. Deze opstelling 

stelt 'we zijn allemaal in gelijke mate een deel van deze ruimte, niet 

apart', in een poging om starre hiërarchieën te trotseren. Zelfs waar 

machtsverschillen onmiskenbaar zijn, zoals op de foto van Paolo 

Pellegrin van een VN-bijeenkomst, verschijnt de cirkel als een 

evenwichtsinstrument. Waar een persoon aan het hoofd van de 

rechthoekige tafel zit, worden ze geconfronteerd met een 

muurschildering geschilderd door Per Krohg in de stijl van een 

wandtapijt, met in het midden een cirkel die, zoals de website van de 
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organisatie suggereert, de " inspanningen van de VN symboliseert ". , 

en van de mensheid in het algemeen, om vrede, gelijkheid en vrijheid te 

bereiken.” 
 

 

 
Paolo Pellegrin Maiduguri. Het leger screende Fatima (17) om te beoordelen of ze was 

geïndoctrineerd door Boko Haram. Duizenden ontvoerden zijn onbehandeld in 

gemeenschappen geduwd die niet zijn toegerust (...) 

•  
•  

Terwijl het cirkelvormige patroon een gevoel van eenheid, gelijkheid 

en verbondenheid in menselijk gedrag kan vertonen, straalt alleen zijn 

omtrek onafhankelijkheid en bescherming uit: een uitstraling die 

datgene wat zich binnen de cirkel bevindt heilig houdt. Het is 

belangrijk op te merken, het is niet altijd een opgerichte grens, maar 

eerder een bewaakt, beschermd huis. Deze foto, gemaakt door Paolo 

Pellegrin, van Fatima, doet denken aan een met de hand getekende 

cirkel. Het roept de actie op van het tekenen van een cirkel om iets 

terwijl je aantekeningen maakt, om het te bevatten. Als alternatief, 

onderstrepen is benadrukken. Het verschil tussen de twee is dat 
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onderstrepen het een fundament geeft om op voort te bouwen, 

eromheen cirkelen beschermt het zoals het is, al was het maar als een 

randmiddel om de betekenis ervan als een doel op zich te herkennen of 

onder de aandacht te brengen.Hoewel de inhoud totaal leeg is van 

expressie, bevredigt deze foto mijn verlangen om getuige te zijn van 

iets moois. Binnen het kader van het formalisme voldoet het aan alle 

eisen om als waardevol kunstwerk te worden beschouwd. Als ik het een 

titel zou kunnen geven, zou ik het 'Clive Bell's Dream' noemen. 

De zoom van Fatima's boerka die om haar heen cirkelt, straalt zowel 

verheffing als zelfbeheersing uit. Stond voor een muur die door 

zonlicht werd gespot, de diagonale schaduw van het gebouw aan de 

rechterkant omlijnt haar, voorzichtig om haar werveling niet binnen te 

dringen en ons te laten zien dat ze geen schaduw is. De schaduwen zijn 

naast en onder haar. 
 

 

 
Steve McCurry Rajasthan, India, 2009. Rabari Shepherd. © Steve McCurry | Magnum Foto's 
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Cristina de Middel Uit de serie "Middernacht op het kruispunt". (Samenwerking met Bruno 

Morais.) 

 

Legba (Eshu) arriveert in de kust van Cuba als Elegguá. Bahia Cochinos, Cuba. 2015. © 

Cristina de Middel | Magnum Foto's 
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Als ik verder ga van de beschermende omtreklijn van de cirkel, merk ik 

dat ik over deze bescherming speculeer, vooral wanneer deze in de 

vorm van een bol verschijnt. Het was de oude Griekse filosoof Plato die 

de bol poneerde als de meest goddelijke van alle vormen, die opmerkte 

hoe de bolvorm van ons hoofd rond werd gecreëerd zoals de vorm van 

de aarde zelf, om het goddelijke na te bootsen. En dankzij de 

vooruitgang van de neurowetenschap kan niemand ontkennen dat het 

bolvormige brein inderdaad de toplocatie van ons bewustzijn 

is. Hoewel verbonden met onze hele anatomie, zitten de hersenen in de 

bestuurdersstoel in het voertuig van ons bestaan.  

Zou het kunnen dat we ons hoofd versieren met tulbanden en kronen als 

feestelijke aanvulling op het concentrische patroon dat de anatomie van 
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ons hoofd vormt? Op de foto van Steve Mccury drukt een Rabari-

herder een delicate aard uit: ik ben nog nooit getuige geweest van zo'n 

kwetsbaarheid die sterker schijnt dan op deze afbeelding, zijn hoofd 

genesteld onder een betoverende, bijna glinsterende rode tulband. Op 

de foto van Cristina de Middel hebben we geen inzicht in de aard van 

het onderwerp, we zien alleen de kroon boven het zeeoppervlak. Van 

nederig tot weelderig, de versiering van deze ronde hoofddeksels 

accentueert de goddelijkheid van het feit dat elke geest een eigen 

universum is. 
 

 

 
Martin Parr Fashion Week. Roland Mouret in Le Grand Hotel. Parijs, Frankrijk. 2011. © Martin 

Parr | Magnum Foto's 
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Op deze foto's van Martin Parr en Inge Morath domineren 

kroonluchters het frame en verlichten de scènes eronder. Maar in deze 

overheersing benadrukt de extravagantie van deze kroonluchters iets 

dat dieper gaat dan hun architectuur. Er zijn veel lichtbronnen op deze 

foto's, maar geen enkele overweldigt het innerlijke licht dat je voelt 
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wanneer je geest wordt verlicht door een stroom van inspiratie, een 

idee, een sensatie. Een gevoel dat zo sterk was dat geen kristal zijn 

vonk kon stelen. Misschien komt het genot van een kroonluchter en zijn 

decadentie voort uit een gevoel van herkenning? Het is geen wonder 

dat we het 'gloeilampmoment' noemen. 
 

 

 
Inge Morath © Inge Morath | Magnum Foto's 
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De goddelijkheid van de bol gaat echter verder dan onze ronde 

schedels. Van verfijning tot veiligheid, de hemelse boog van een koepel 

en het oprechte comfort van een hut, deze cirkelvormige constructies 

bootsen de baarmoeder na en koesteren degenen die erin zitten. 

Wat begon als een verleidelijke vorm, is nu bijna ongrijpbaar 

geworden. Hoe kan de vorm van een cirkel zich lenen voor zoveel 

betekenissen tegelijk? Terwijl het patroon zegt 'kom binnen', vertelt de 

omtrek je, 'hier is niet waar je bent...' Het nodigt uit zonder te 

beledigen, nodigt uit zonder te vragen. Misschien is het deze 

ongrijpbaarheid die de menselijke aanraking aantrekt, die het ritme van 
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verbinding omvat, van de wieg, tot de speeltuin, tot schommelstoelen: 

de cirkel is een vorm van comfort. Zijn bestaan neemt een veelheid aan 

vormen aan, zijn goddelijkheid plukt onschuldig in ons leven. Van het 

decor van ringen om de vinger tot de ringen rond bepaalde planeten... 

Soms vragen ze onze aandacht, soms ontsnappen ze aan onze zintuigen. 

  
 

 

 
Emin Özmen Turkse en buitenlandse toeristen bezoeken een paar uur voor de aankondiging de 

iconische Hagia Sophia. Het monument wordt nu een moskee. Istanbul, Turkije. 2020. © Emin 

Özmen | Magnum Foto's 
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George Rodger Het Nuba-volk. Het dorp Kao in het Kao-Nyaro-gebied. Afrika. Soedan. Zuid-

Kordofan staat. 1949. © George Rodger | Magnum Foto's 
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Diep onder de grond groeit het zaadje, ver achter de schermen vieren de 

mieren een feestje. Waar leven is, is beweging. Waar beweging is, is 

altijd een bal. 

De essentie van leven is beweging: of het nu de atomaire beweging is 

die door onze anatomie stroomt, of de baan van de planeten boven 

ons. Waar een cirkel is, is beweging, waar beweging is, is altijd leven. 

Noor-e-Sehar Ali is schrijver, redacteur, visueel onderzoeker en DJ. Ze 

is mede-oprichter van het online literaire zine Lemon Curd. Haar werk 

omvat het pleiten voor sociale hervormingen om tegemoet te komen aan 

mensen met verschillende capaciteiten, versterkt door doorlopend 

onderzoek in praktische ethiek, politieke filosofie en geïntegreerde 

studies. Ze is geïnteresseerd in de rol van verhalen vertellen via een 

veelheid aan disciplines, met name utopische verhalen. Haar schrijven 

is gebaseerd op een verlangen om het esoterische en ondoorzichtige om 

te zetten in het toegankelijke en het lucide. 
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Cristina de Middel Toen we in 2017 naar de Mata Atlántica-jungle in Brazilië verhuisden en 

gingen samenleven met de hectische fauna van het gebied, besloten we om de bestaande 

gespannen relatie die de mens vóór (...) 
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Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Erfgoedfonds 

Nationale Loterij. 
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