ARLES IN BLACK

Peter van Tuijl

Ik dwaal door Arles, een dag voordat het fotofestival van start gaat. Het is er rus-

tig, alle galeries en exporuimten zijn nog gesloten. Een enkele keer kan ik door een
kier van een deur kijken en zie mensen druk in de weer. Een van de galeries uit
het Off-circuit is toch al open. Grootformaat foto’s, steeds twee naakte vrouwen,
moeder en dochter, ontwapenend en vrijmoedig geportretteerd, in zwart en wit. De
fotograaf, Gregor Podgorski [1965 Warschau], doet de naam van het festival eer
aan: Arles in Black. Het ‘Les Recontres d’Arles’ gaat door voor een van de meest
prestigieuze fotomanifestaties in de wereld en wordt voor het 44e jaar georganiseerd. Je kunt je afvragen of in een tijd waar digitaal en kleur ‘booming’ is, een
festival dat de nadruk legt op het zwart-wit zich niet devalueert tot een nostalgisch
terugkijken in de tijd. Na een ‘weekje Arles’ blijkt dat geenszins het geval. Bovendien is, ondanks dat de titel ‘Arles in black’ anders doet vermoeden, kleur volop
aanwezig. Francois Hebel, al jarenlang directeur van het festival, noemt in de openingsrede juist de nieuwe, veelal jonge fotografen, die zowel in kleur als in zwartwit voortbouwen op de ‘visual language of black and white’ van weleer. “Bovendien
biedt het festival een podium voor (her)ontdekkingen, zwart-wit fotografen die nu,
pas na jaren, voor het voetlicht treden en bekende fotografen waarvan werk wordt
getoond dat voor het publiek jarenlang verborgen bleef, zoals van Guy Bourdin en
Jacques Henri Lartigue”, aldus Hebel.

Les Recontres d’Arles

Arles in black is opgezet volgens de themalij-

nen THEM, MYSELF, THERE en ALBUM. Bij dat
laatste treffen we onder andere Erik Kessels

[1966 Roermond] aan, de Nederlandse foto-

verzamelaar bij uitstek met zijn projecten ‘the

photo-album beauty’ en ’24 hours of Photo’ die
ook al eerder in het museum Foam [Amster-

dam] te zien waren. In het majestueuze Palais

de l’Arcehevêcé komt dit werk weer anders tot

zijn recht; het lijkt wel of het historische aspect
van de verzameling foto’s daardoor nog meer
nadruk krijgt.

De thema’s zijn ondergebracht in een vijftigtal

exposities verspreid over het gehele centrum in
prachtige historische panden en in het net buiten het centrum gelegen Parc des Ateliers, een
voormalig treinemplacement. In de openingsweek, altijd in de eerste week van juli, zijn er

dagelijks vele lezingen, portfoliobesprekingen,
workshops en avondpresentaties. In de eerste

festivalweek zijn er bovendien nog eens zo’n 50
exposities in het zogenaamde ‘OFF-festival’ te
bekijken. Charmante, kleine exposities waarbij

de fotograaf aanwezig is, vaak in ‘galeries’ die

normaliter een totaal andere bestemming hebben.

Ik bezocht er flink wat, niet allemaal natuurlijk ,
dat is een mens teveel. Op mijn lijstje stonden

bekende en minder bekende namen en verder
liet ik me ook verrassen door wat ik tegen-

kwam. Ik laat u graag delen in enkele van mijn
ontmoetingen en bespiegelingen. Wellicht in-

spireert het u en reist u voor het volgende festival af naar Arles, voor uw ontmoetingen.

ontmoeting met portugees Paolo Nozolino / foto peter van tuijl

Pieter Hugo [1976 Johannesburg] toont een

groot aantal zwart-wit portretten van hemzelf

en zijn vrienden onder de titel “there’s a place

in hell for me and my friends”. Door de digitale
manipulatie van de oorspronkelijke kleuren-

foto ontstaat er een gepigmenteerd zwart-wit

portret waarbij het onderscheid tussen mensen
met verschillende huidskleur niet meer zichtbaar is. Het gaat niet om de schoonheid van

het gezicht, eerder het tegendeel wordt bereikt
doordat poriën en plooien extra geaccentu-

eerd worden en ogen bijna onheilspellend hun

verhaal doen. Pieter Hugo maakt een statement
waarbij het onderscheid tussen rassen wordt

geëlimineerd. Hugo is ook vertegenwoordigd
op een expositie van 6 Franse en 6 Zuid-Afrikaanse fotografen die elk met hun eigen fo-

cus de transitie van ‘het sociale landschap’ in

en om Zuid-Afrika in beeld brengen. Raphaël

Dallaporta [1980 Parijs], bekend o.a. vanwege
zijn stillevens van mijnen, heeft verschillende

gebieden waarin landmijnen ontploft zijn van
een hoog standpunt gefotografeerd. Het ka-

der is vrij willekeurig, zo lijkt het op een raam
of kijkgat in de bodem van een vliegtuig. De

visuele ordening in de foto krijgt daardoor een
agressieve ondertoon. Harry Gruyaert [1941

Brussel] toont, bijna verstild, de gevolgen van

werkloosheid terwijl Patrick Tourneboeuf [1966
Parijs]de veranderingen van de stad Kimberly
laat zien als gevolg van de diamantwinning

sinds de voorgaande eeuw. De kolonisten zijn
vervangen door toeristen en architectonische

gebouwen hebben hun betekenis grotendeels
verloren in de hedendaagse werkelijkheid.

Pieter Hugo

Arno Rafael Minkkinen [1945 Finland] en Gilbert
Garcin [1929 Le Ciotat] zijn twee fotografen die
in hun foto’s zichzelf als model nemen maar

heel verschillend werk maken. Minkinnen foto-

grafeert zich naakt in natuurlijke omgevingen in
houdingen en situaties waaruit het streven naar
eenwording met de natuur blijkt. Mijn verwondering ligt in het gegeven dat hij steeds weer

met nieuwe ideeën aan dit thema werkt en bovendien zijn de ‘standjes’ die hij inneemt soms
zo onnatuurlijk en labiel dat je je afvraagt hoe
hij dat voor elkaar krijgt. Barry Friedman, een
grote galeriehouder uit New York die Minkin-

nen onder zijn hoede heeft, vertelde me dat de
foto’s worden gemaakt zonder aanwezigheid

van wie dan ook. “Minkkinen zoekt het in zijn
eentje uit, de zelfontspanner staat op 30 se-

conden, meer tijd om zijn positie in te nemen is
er niet. Hij fotografeert analoog, dus terugkij-

ken is er ook niet bij en hij maakt slechts enkele
foto’s per sessie”, aldus Friedman. Hij moet wel
bijzonder lenig zijn en, nog belangrijker, ook

blijven want kennelijk is het zichzelf verbeelden
een noodzakelijke uiting voor Minkinnen.

Arno Rafael Minkkinen

Gilbert Garcin

Bij Garcin, een voormalige directeur van een

foto staat Garcin met een ladder in een land-

geestelijke capriolen voorop. Toen hij met zijn

dicht en daarmee wist hij zichzelf uit. Ook in

kleine armaturenfabriek in Marseille, staan de
bedrijf stopte heeft hij zich gestort in de surrealiteit van de fotomontage. Hij schept een

wereld die onbestaanbaar is en hanteert daar-

bij de humor, het onmogelijke, het ridicule, het
sarcasme als bouwstenen. Zijn foto’s zijn ook

steeds kleine filosofisch getinte beschouwingen
die als een lesje moraliteit opgevat kunnen
worden. Bijvoorbeeld een foto met allerlei

stukjes touw maar aan welk touw je ook trekt

er lijkt geen eind aan te komen. In een andere

schap te schilderen. Hij schildert het landschap
deze zeer uitgebreide expositie met honderden
foto’s verwonderde ik me over de vele ideeën
die Garcin bedenkt. Maar misschien was het

toch iets teveel van het goede. Op een bepaald
moment ging het anekdotische de overhand
krijgen.

Bij de expositie van Vivian Sassen [1972 Amsterdam] val ik met de neus in de boter. Niet alleen
vanwege de expositie ‘In and Out of Fashion’

waarin ze fotografie toont die ik eigentijds en

eigenzinnig noem. In haar modefoto’s gaat het
zeker niet om het mooie jurkje of de aardi-

ge blouse. Ze associeert mode met houding,
gedrag, omgeving. Er wordt een speels spel

van het model getoond en haar foto’s roepen

vragen op door het enigszins mysterieuze karakter. Bovendien, en vandaar die neus en de

boter, geeft ze die middag een presentatie aan
een groep studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK in Den

Haag). De studenten hangen aan haar lippen
en het valt me op dat veel vragen gaan over

het proces van haar carrière als fotograaf. “Hoe
kwam je aan je eerste opdrachten, hoe leg je

contacten en benader je opdrachtgevers, hoe
kwam je na je opleiding aan klanten, werk je

gedurende een langere periode met dezelfde

mensen en was je onzeker in je eerste jaren en
hoe ben je daar mee omgegaan”. Vragen die

door Vivian beantwoord werden met veel gevoel voor de situatie van studenten fotografie
in deze tijd. Corinne Noordenbos, hoofddo-

cent van de afdeling fotografie, gaat al sinds
2005 met de studenten in de openingsweek

naar Arles. “Voor degenen die de propedeuse

afsluiten en overgaan naar het tweede studie-

jaar vind ik Arles essentieel. In het vervolg van
de academietijd is kennis en kunde natuurlijk

erg belangrijk maar evenzeer is het de perio-

de waarin de professionaliteit tot ontwikkeling

moet komen. De openingsweek in Arles is daar
als startpunt uitermate geschikt voor. Arles is

doordrenkt van professionaliteit door de aan-

wezigheid van de fotografen, hun lezingen en
workshops en niet te vergeten de exposities.

Het gaat me er niet om wat ze mooi of min-

der mooi vinden maar veel meer dat gekeken
wordt naar de wijze waarop de taal van het

beeld ‘gesproken’ wordt, wat de verhalen van

de fotografen zijn en hoe die in beelden vervat
zijn. Bovendien is het daadwerkelijke contact

met fotografen belangrijk.” Desgevraagd vertelt Corinne me dat er 54 studenten ‘met de

schoolbus’ naar Arles zijn afgereisd, de meesten zijn eind-eerstejaars maar elk jaar gaan
er studenten uit de hogere academiejaren

opnieuw mee. “Ja Arles blijft fascineren, ook

voor mij. Elk jaar ontdek ik wel weer iets nieuws
en dan is het festival voor mij al geslaagd.

Bovendien ‘netwerk’ ik ook best wel veel bijvoorbeeld voor het vastleggen van lezingen

of gastcolleges en dat komt de academie dan
weer ten goede.”

Guy Bourdin [1928 Parijs – 1991 Parijs] heeft zijn
grote bekendheid te danken aan zijn mode-

fotografie voor bladen als Vogue en Harper ’s

Bazaar en de modehuizen Yves Saint Laurent
en Chanel. De foto’s die in Arles te zien zijn,

werden door Guy’s zoon Samuel opgedoken

uit oude archieven en albums. De titel van de
expositie ‘Untouched’ geeft de puurheid van

de collectie aan. Onaangeraakt, nog niet beïnvloedt door anderen, het wezenlijke vrije werk
van de fotograaf. Bourdin was een autodidact

en in deze foto’s uit de beginjaren vijftig zie je

zijn ontwikkeling in zijn fotografische beeldtaal.
Je ontdekt zijn visuele opvatting en zijn keuzes

voor onder andere de licht-donker verhouding,
het perspectief en de vervreemding van de

situatie. Juist dat inkijkje in zijn vroegere werk,

nog voordat hij doorgebroken was als modefo-

tograaf in 1955, maakte deze expo erg boeiend.

Guy Bourdin

Als het gaat om persoonlijk werk mag de ex-

positie ‘Bibi’ van Jacques Henri Lartigue [1894
Corbevoie – 1986 Nice] niet onbesproken

blijven. Het vaak gepubliceerd werk van au-

toraces, vliegtuigen, van springende, vallende

en rennende mensen en van modieuze Parijse

vrouwen ontbreekt in Arles in zijn geheel. Nee,
het is Bibi, de vrouw waarmee hij in 1919 in

het huwelijk treedt, en zijn zoon Dani die het
onderwerp zijn. De muren van de Eglise des

Trinitaires zijn volgehangen met mooie zwart-

wit reprints meestal in formaat 30x40 cm steeds
met een onderschrift en jaartal. Je krijgt daar-

mee een intieme kijk in het leven van het jonge,
zeker niet onbemiddelde, gezin van Henri en
Bibi. Foto’s van zijn grote liefde Bibi, het op-

groeien van zijn zoon, de pleziertjes van het

spelenvaren in het water of het ravotten in de
Jacques Henri Lartigue

tuin. Zelfs zijn opgebaarde schoonvader ont-

breekt niet in de fotoreeks. Humor kan Lartigue
niet ontzegd worden getuige het onderschrift

uit het originele album: ‘dit was de enige keer
dat hij me niet toebeet, schiet nou eens een

beetje op’. Heel veel foto’s zijn vrolijk van aard
en stralen van geluk. In de late jaren twintig

gaat het wat minder met het huwelijk en als

Bibi hem in 1930 verlaat, heeft Lartigue daarvan geweldig verdriet. Bij de laatste foto van
haar schrift hij ‘my broken heart only wishes

her well’. Een ontroerend album met grote zeggingskracht, prachtig gefotografeerd met ‘just
in time’ momenten en heel persoonlijk!

Hiroshi Sugimoto [1948 Tokyo] spreekt van een
‘buiten-het-lichaam-treden’ ervaring als hij in

de lente in het late zonlicht de maan in de he-

mel ziet reizen. Dat werd zijn uitgangspunt oor
de serie ‘Revolution’ waarin het spel van licht

en donker voor mij een bijna metafysische karakter krijgt. Het is een kunstenaar die op een
bijna wetenschappelijke en theoretische wijze
de fotografie benadert maar die tegelijkertijd
zijn foto’s een filosofische of beschouwende

laag meegeeft. Zijn ‘maanfoto’s’ gaan wat mij

betreft over de essentie ‘van licht en niet licht’
of zo je wilt over ‘zijn en niet zijn’. Datzelfde

geldt ook voor zijn tweede expositie elders in

Arles waarin de kleurscheiding van het vroege
ochtendlicht het onderzoeksterrein is. Het lijkt
wel of hij zich de vraag wil stellen wat de be-

tekenis van kleur is als elk moment, elke tel de

kleur verandert. Ik kom een jonge vrouw tegen
met op haar kuitbenen de tekst ‘right’ en ‘left’

getatoeëerd. Ik kan het niet laten om haar aan
te spreken en naar de betekenis te vragen. Ze
komt uit Milaan en is afgestudeerd in ‘art’. “Ik
hou van het Minimalisme en de Art Povera in

de kunst” is haar antwoord. Ze is helemaal weg

Hiroshi Sugimoto

van het werk van Sugimoto en ik snap dat, gezien haar kuiten, helemaal.

John Stezaker [1949 Engeland] is een concep-

tueel werkend kunstenaar. In Arles is hij aanwezig met collages bestaande uit gedeelten van

portretten van filmsterren, opnamen uit films en
ansichtkaarten met architectuur- of natuuropnamen. De combinaties zijn grappig en soms
verwarrend zowel visueel als qua inhoud. In
de serie ‘the third person’ wordt een loopje

genomen met de personificatie van bekende
filmsterren.
John Stezaker

Het duo, Yasmine Eid-Sabbagh [Parijs] en Rozenn Quere [1981 Brest], bleek op de laatste

avond van de openingsweek de winnaar te zijn
van de ‘2013 discovery award’. Uit de zes ge-

nomineerde fotografen, die elk een grote zaal
voor het te exposeren werk kregen toegeme-

ten, werd hun expositie door de stemming van
de geaccrediteerde journalisten aangewezen
als de meest eigenzinnige en vernieuwende.

Yasmine en Rozenn vertellen het verhaal van

vier Palestijns-Libanese zussen die door planning en toeval vanuit Beiroet in vier verschil-

lende plaatsen in de wereld terechtkomen. Het
is een verhaal tussen fictie en werkelijkheid

gebaseerd op familiefoto’s en interviews. De
verbeelde werkelijkheid is er een geworden

van humor, tederheid en tragiek, en van grote

tegenstellingen in het alledaagse leven van de

vier vrouwen. Zo heeft Stella het uitermate getroffen in NewYork en ze leeft in de ‘high class’
terwijl Graziella, haar tweelingzus, als enige

van de vier zussen in Beiroet achtergebleven,
een veel minder luxe leventje leidt. In de vier
hoeken van de expositieruimte werd van elk

de persoonlijke geschiedenis geschreven met

familiefoto’s in zilveren of houten lijstjes, albumbladen, krantenartikelen, tekststukjes en de

interviews via de speakers. Yasmine en Rozenn
fotografeerden niet zelf maar maakten wel een

indringend verhaal over hoe het leven zijn loop
kan hebben.

Een echt doldwaze expositie is ‘The Afronauts’
[2012] van de Spaanse Christina de Middel

[1975, Alicante]. Al vanaf de eerste foto denk
je ‘ik word bedrogen waar ik bijsta’. Nou is

dat doorgaans geen punt omdat we weten

dat binnen de fotografie bedrog aan de orde
van de dag kan zijn. Elders in dit artikel zijn

daar wel enkele staaltjes van te zien. Edoch,
‘Afronauts’ lijkt in het begin een realistische
reportage van astronauten in opleiding

maar wat verder in de expositie neemt het
ridicule alsmaar toe. Het planten van een

vlag, die van Zambia, op een dor stuk terrein
dat een maanlandschap kan verbeelden. De

astronaut met een ruimtehelm maar met een
zodanig fleurig pak dat hij zo weggelopen
kon zijn uit een tweederangs slapstick. De

foto van de dromerige man aan de tafel met
daarop een miniatuurraket geeft eigenlijk de

essentie van het verhaal weer. In 1964 wilde de

Zambiaanse leraar Nkoloso naar Mars. Grootse
plannen voor het net onafhankelijk geworden
Zambia en er werd door hem een heus

ruimtevaartprogramma opgezet. De eerste

Zambiaan eerst op de Maan en later op Mars,

als een soort van ‘tweetraps’. Het bleef gelukkig
bij een droom want de steun en financiën, waar
hij op nationaal én internationaal niveau om

bedelde, bleef uit. Christina de Middel liet zich
door dit verhaal inspireren tot een fotoserie
waarbij je een lach bijna nauwelijks kunt

onderdrukken. Grappig maar ook enigszins
navrant en schurend en wellicht is dat de

reden dat Martin Parr bij de presentatie alle

vijfendertig door Middel zelfgemaakte boekjes
‘Afronauts’ meteen opkocht. Als Parr het ziet,

zien we het allemaal. Als je haar ander werk op
haar website bekijkt zie je wel dat Áfronauts’
geen eendagsvlieg is.

Alfredo Jaar [1956 Chili] is kunstenaar, architect
en filmmaker. Hij leeft in New York. In zijn ex-

positie ‘The Politics of Images’ stelt hij vragen
m.b.t. de gevolgen van politieke beslissingen

van wereldleiders en stelt hij vraagtekens bij de
(vermeende) juistheid van de journalistiek. Hij

gebruikt hiervoor covers van magazines (Time
Life), foto’s uit kranten, officiële foto’s vrijge-

geven door regeringen en zelf gemaakte tek-

sten en installaties. Daarmee wordt een beeld
gecreëerd met veel vragen over moraliteit en

twijfel over de journalistieke en politieke werkelijkheid.

Robin Hammond [1975 Nieuw Zeeland] is freelance fotograaf en ontving recent verschillende
onderscheidingen o.a. voor zijn boek ‘Your

wounds will be named silence’ waarin het verhaal van een verloren generatie in Zimbabwe

wordt geschetst. Door de armoede in het land
zijn er steeds meer sloppenwijken die als bron

van ruzies en geweld gelden. Criminaliteit, gevechten tegen de regeringstroepen, drugskids

en ziekte en dood zijn aan de orde van de dag.
Bovendien worden sinds 2000 de blanken door
de regeringstroepen nog nauwelijks getole-

reerd waardoor het werken als fotograaf ernstig
bemoeilijkt wordt. In zo’n land werkt Ham-

mond, probeert hij het vertrouwen te winnen
van de plaatselijke bevolking, de armen in de

sloppenwijken, niet geheel ontbloot van gevaar,
eufemistisch uitgedrukt.. Hij vertelt zijn verhaal

van een verloren land aan de bezoekers van de
expositie, met veel betrokkenheid en bezieling,
Zijn gezichtsuitdrukkingen bij de indringende

foto’s spreken boekdelen en tonen de pijn die

hij opnieuw ervaart bij het praten over de getoonde situaties.

Robin Hammond

De foto’s van Gordon Parks [1912 Kansas – 2006

bliceerde (1948 Life) over de bendes in de wijk

nier van kijken en fotograferen heel direct was.

met zijn jeugdjaren als een van de 15 kinderen

expositie is het werk in korte series geordend;

verhaal en liet hij de essentie in elke foto zien,

New York] hebben volgens mij alles te maken
in een arm gezin. Als fotograaf zocht hij de

sociale thema’s soms aan de zelfkant van het

leven. Hij was de eerste die een foto-essay pu-

Harlem van New York. Op de grote overzichtsvan ‘Mode’ tot ‘Black Panthers’, van de ‘Segratie
in Alhabama’ tot de ‘Black Moslims’. Geen enkel
thema was te groot voor hem omdat zijn ma-

Zonder opsmuk of omwegen vertelde hij zijn

vaak in een wat dramatische zwart-wit toonzetting.

Een dergelijke toonzetting is ook een handels-

merk van de Chileense fotograaf Sergio Larrain
[1931 – 2012 Chili] waarvan een ‘retrospective’

in de Eglise Sainte Anne te zien is. Een belang-

rijke plaats is ingeruimd voor de foto’s over Valparaiso, de grootste havenstad in Chili gelegen

op verschillende berghellingen en met een historisch cultureel erfgoed. Met de dichter Pablo

Neruda maakte hij in de begin jaren zestig een
fotografisch essay over het bruisende leven in

de havenstad. Pas in 1991 werd dit werk in een

boek gepubliceerd. Zijn beelden van het straatleven van alledag, waarin kinderen en honden
vaak te zien zijn, hebben een grote directheid
waarin bovendien het moment steeds het ul-

tieme lijkt te zijn. Wat dat betreft past hij in de

traditie van de ‘oude’ Magnumfotografen onder
aanvoering van Cartier-Bresson , de meester

van het beslissende moment. Larrain zit dicht

op zijn onderwerp, daar waar een andere foto-

graaf afdrukt, lijkt hij nog een of enkele stappen
voorwaarts te maken. Op de expositie hangen
ook de foto’s die hij in Londen en Parijs maak-

te als scherp observator en met een eigen kijk

vanuit een niet Europese culturele achtergrond.
Wellicht vond ik het werk daarom zo interes-

sant of was het toch het prachtige zwart-wit dat
me beroerde.

Een heel andere ervaring had ik in de acht

grote zalen van het Parc des Ateliers waar het

werk van Wolfgang Tillmans [1968 Remscheid]

de wanden sierde. Heel vaak hele grote afdrukken tot wel 2 meter breed, maar soms ook een
kleine afdrukje waar je met je neus bovenop

moet om te zien wat er op staat. Tillmans heeft
de gave om te verwarren zonder vervelend te

zijn. Een meer dan levensgrote foto van een ui
hangt naast een beeld van een opgepoetste

koplamp van een grote en waarschijnlijk dure
auto en vervolgens een foto van een groen

vlak van 2 x 2 meter waarin bij secure beschouwing hele fijne kleurnuances en pietepeuterige
streepjes te herkennen zijn. De foto’s lijken

simpel en objectief en ook heel persoonlijk ge-

kozen. Juist door de verschillen in beelden ontstaat er verwarring. Maar ook spanning en uitdaging om ‘in gesprek’ te gaan met het werk.
Hij lijkt te zeggen, ‘kijk dit is mijn wereld, dit

is voor mij belangrijk en zo kijk ik er naar ’, en

lijkt aan anderen de vraag te stellen of dit ook
hun wereld is. Je moet beschouwend en met

je kunstzinnige bril naar het werk van Tillmans

kijken en je soms maar mee laten voeren door
het onbegrijpelijke in zijn kunst.

In hetzelfde Parc des Ateliers liggen in een

massale loods honderden fotoboeken die tussen mei 2012 en juni 2013 over de gehele we-

reld zijn uitgegeven. Ik heb wel even door een
aantal boeken gekeken maar meer dan snuf-

felen kon je dat niet noemen. De hoeveelheid

exposities in acht genomen kon mijn hoofd een
dergelijke hoeveelheid beeldmateriaal er niet

bij hebben. Dat moet anders geweest zijn voor
de professionals uit de boekenbranche die in

de openingsweek het beste boek moesten nomineren. Op de slotavond kwam Antoine d’Agata [1961 Marseille] met zijn boek ‘Anticorps’
als winnaar uit de bus. In het boek toont hij

het nachtleven in heftige beelden. Niet zozeer
wordt de rock en roll vertolkt als wel de sex

en de drugs, de zelfkant van het leven. Deze

Magnumfotograaf had van mei tot september
Peter van Tuijl

2012 met dat werk nog een grote en indruk-

wekkende expositie in het Haags Fotomuseum.
In de openingsweek reizen nogal wat fotografen naar Arles af ‘met hun portfolio onder de

arm voor de grote doorbraak’. Galeriehouders,
uitgevers en curatoren schuiven dagelijks aan
lange tafels in de Salle des Fêtes aan om het

meegebrachte werk van de fotografen te be-

oordelen. Het gaat er serieus aan toe ondanks

dat ik bij mijn bezoek een fotograaf aantref die

ter elfder uren zijn portfolio snel nog van volgorde gaat veranderen. Ik herken de knagende

onzekerheid als het gaat om het samenstellen
van een representatieve serie. Mogelijk zie ik

u in 2014 in Arles, met of zonder portfolio on-

der uw arm. Het is er de moeite waard, Arles is

dan een speeltuin voor fotografen. Arles is dan
ter lering en vermaak, ter inspiratie en voor de
ontmoeting!

Peter van Tuijl

verder kijken
naar anderen fotografen in arles
Gregor Podgorski [expositie Moeder en dochter] http://www.gregor-podgorski.com/
Erik Kessels http://www.kesselskramerpublishing.com/
Pieter Hugo http://www.pieterhugo.com/

Raphaël Dallaporta http://www.raphaeldallaporta.com/dallaporta-en.pdf

Harry Gruyaert https://www.magnumphotos.com/photographer/harry-gruyaert/
Patrick Tourneboeuf http://tendancefloue.net/patricktourneboeuf/series/trace/

Arno Rafael Minkkinnen https://www.artsy.net/artist/arno-rafael-minkkinen-1?page=1&sort=-partner_updated_at
Gilbert Garcin http://www.gilbert-garcin.com/
Vivian Sassen http://www.vivianesassen.com/
Guy Bourdin http://www.guybourdin.org/

Hiroshi Sugimoto http://www.sugimotohiroshi.com/
Alfredo Jaar http://www.alfredojaar.net/

Robin Hammond http://www.robinhammond.co.uk/

Gordon Parks http://www.gordonparksfoundation.org/
Christina de Middel http://www.lademiddel.com

Sergio Larrain https://www.magnumphotos.com/photographer/sergio-larrain/
Wolfgang Tillmans http://tillmans.co.uk/

Filmpje over de expositie van Antoine d’Agata in het Fotomuseum in Den Haag http://www.youtube.com/watch?v=PNxDBn0Fh_A

website van het fotofestival http://www.rencontres-arles.com/

