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Locatieshots voor een nog te bepalen scenario.
Daaruit blijkt dat plaatsen niet geïnstrumentaliseerd 
worden binnen een vooraf ontworpen kader, maar dat ze 
aangetroffen worden als resultaat van zoveel blinde spron-
gen. Ze komen vaak voort uit het ingaan op de vreemde 
intrige die uitgaat van waar niets te zien is. De verleiding 
van dat ‘niets’, als de plaats waar iets te verbergen is, en 
dus waar iets te ontdekken valt. L’envers du décor.

Meer dan plaatsen te representeren, is mijn aandacht ver-
schoven naar de representatie van het temporele, van tijd. 
Ik ben dan ook op zoek naar landschappen die een metafo-
rische geladenheid hebben, een mentale resonantie. Van-
daar dat de specificiteit van de locatie weinig rol speelt.
De beelden ontstaan vanuit een ervaring en die is subjec-
tief. Maar de beelden nemen niet die subjectieve ervaring 
tot thema. Het is niet de weergave van die subjectieve 
ervaring die beoogd wordt.
De selectie van beelden heeft als het ware een tijd van 
rijping nodig, wat gelijk staat aan het proces om mezelf 
weg te cijferen. Om de nodige afstand tot een specifieke 
ervaring – een herinnering – te creëren, en zo het beeld 
als het ware een autonomie te kunnen verlenen. Tijd om 
een afstand te creëren tussen de ervaring en een beeld dat 
van daaruit werd geproduceerd. 

De objectivering van het beeld genereert een onthechting, 
waardoor het een enigmatisch spoor nalaat, dat om ont-
raadseling vraagt. Het is dit spoor dat aan de kijker wordt 
gegeven. Het is dus de verbeelding van de kijker die de beel-
den poogt te stimuleren, als elementen ter reconstructie.

Na de komst van digitale technieken in fotografie, met 
name door programma’s als Photoshop, onderging het 
beeld een nieuwe crisis. En hiermee gaat het niet over 
het debat van digitaal versus analoog, maar veeleer om 
het feit dat het matricieeel geconstrueerde aspect van 
beeldvorming geëxpliciteerd werd. Het is een algemeen 
aanvaard feit geworden dat een beeld het resultaat van 
een manipulatie is, waar het voorheen eerder ging om een 
particulier subjectief standpunt.


