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Carl De Keyzer bij Roberto Polo Gallery in Brussel

Metacommentaar op
Cubaanse clichés
Als er in België een fotograaf is die in zijn carrière een vooruitziende visie combineert met
een onwaarschijnlijk perfecte timing, dan is het Carl De Keyzer. De voorstelling van zijn
debuut ‘Homo Sovieticus’ op 9 november 1989 viel precies samen met de val van de Berlijnse
muur. De vernissage van zijn laatste reeks ‘Cuba, La Lucha’ bij Roberto Polo Gallery vond
plaats drie dagen voor het historische staatsbezoek van Barack Obama aan Cuba – als eerste
Amerikaanse president sinds 1928. “Ik probeer op voorhand de geschiedenis te reserveren,”
zegt de Magnumfotograaf.
Sofie CRABBÉ

Carl De Keyzer, ‘Camagüey, Cuba, 2015’, archival pigment print on fine art paper mounted on dibond, 109 x 130 cm. © Carl De Keyzer,
courtesy Roberto Polo Gallery, Brussel

in de vorm van een reusachtige kazerne. Maar
het venijn is ook onzichtbaar aanwezig: op deze
plaats liet Che Guevara immers een spoor van
executies achter.

Column
Lokaal en globaal

Aanvulling of tegenspraak
Iedere reeks die De Keyzer maakt, is een aanvulling of tegenspraak op voorgaand werk. In een
ontegensprekelijk eigen beeldtaal experimenteert hij telkens met een nieuwe stijl conform het
onderwerp. Voor zijn vorige project ‘Moments
before the Flood’ ging hij vier jaar lang, in de
traditie van de marineschilderkunst, met een 80

Carl De Keyzer, ‘Cienfuegos, Cuba, 2015’, archival pigment print on fine art paper mounted on dibond, 109 x 130 cm. © Carl De Keyzer,
courtesy Roberto Polo Gallery, Brussel

Hoe breng je een land in beeld zonder te vervallen in de platgetreden erfenis over Cuba
(lees: posters en vlaggen met Che Guevara of
Fidel Castro, handgerolde sigaren, klassieke
Amerikaanse auto’s, stranden en palmbomen)?
Met een knipoog en onderkoelde ironie, zo blijkt.
Het bewust dik aanzetten van onverbloemd chauvinisme en blaartrekkende stereotypen kan interessante reeksen opleveren. Veel van De Keyzers
beelden zijn een metacommentaar op een resem
clichés. Met gepaste afstand geeft hij zijn visie.
Verhoudingen in de realiteit stelt hij in vraag. De
illusie van het arbeidersparadijs en het verval
van een systeem dat aan z’n laatste loodjes bezig
is, ruik je in bijna elke opname.
“Een herhaling van de gemeenplaatsen over

Cuba wilde ik aanvankelijk vermijden door enkel
binnen te fotograferen. De onmenselijkheid en
tristesse die ik daar aantrof, was dusdanig groot
dat ik mijn strategie wel moest omdraaien, wilde
ik niet in empathiefoto’s van armoede, ziekte en
slachtoffers vervallen,” vertelt De Keyzer, “Ik
ging terug buiten fotograferen, in de straten en op
de pleinen, tussen de straatdieren, uitkijkend op
doorleefde façades gestut door houten steigers.”
Het werk van De Keyzer is weliswaar nooit ‘in the
face’, maar flirt hij niet met een zekere pretentie
door Cuba (en in het verleden ook India) zo uitdrukkelijk in de titel te plaatsen, en door openlijk
kritiek te geven op landen waar hij uiteindelijk
ook geen ‘expert’ van is? Carl de Keyzer countert
de opmerking met een positieve suggestie: “Zou
het niet fantastisch en verrijkend zijn indien
Indische, Cubaanse of andere buitenlandse fotografen ons land in beeld zouden komen brengen?”
Voorbereiding

beer emotie en textuur in het monochrome doek
te leggen. Het beetje licht onderaan staat voor
hoop. Het oogt perfect, maar dat is het niet. Ook
het figuratieve ziet er vanop afstand feilloos uit,
maar van dichtbij zie je imperfectie. Ik hou van
die combinatie.”
Najd verbeeldt angstige mensen, rillend in een
thermische deken. Mannen staren, niet wetend
wat hen te gebeuren staat, voor zich uit. De ogen
van een meisje smeken om hulp. Op een strand
ligt een verhullende deken voor iemand waarvoor
hulp te laat kwam. Naast blauwe, grijze en bruine
kleurschakeringen, lichten de zilveren en gouden
tinten van de thermische dekens de werken op.
“Dekens zijn iets herkenbaars uit de oorlog, die
ik zelf meemaakte. Het lijkt alsof iedere oorlog
zijn eigen dekens heeft als bescherming, voor de
warmte en om doden in te wikkelen. Deze oorlog
heeft er gouden en zilveren. Symbolisch staat het
voor gouden hoop, land en dromen. De glitter en
glamour vormen een sterk contrast met de miserie die erin gedragen wordt.”
‘Reislust’ klinkt als een optimistische titel.
Nochtans is je land verlaten eerder onvermijde
lijk dan een verlangen. “De titel bevat zwarte
humor”, aldus Najd. “Sommige mensen spreken
over vluchtelingen alsof ze een fijne reis maken
en hier willen zijn. Ze hadden geen keuze. Enkel
wie zo leed in zijn land, durft zo’n reis te ondernemen en zijn leven op het spel te zetten. Dit is een
reis van oorlogsslachtoffers op zoek naar onderdak en een veilige plek om te leven.”
‘Wanderlust’ nog tot 23 april in galerie Van De Weghe,
Pourbusstraat 5, Antwerpen. Open do-za van 14-18 u. In de kelder
loopt ‘Je me rends’, met nieuw schilderwerk van Lucas Devriendt.
www.galerievandeweghe.be .
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Het vernuftige gebruik van symboliek is kenmerkend voor de beeldtaal van De Keyzer. De visuele gevolgen troffen we reeds in vele voorgaande
reeksen, zoals ‘Homo Sovieticus’, waarvoor de
Magnumfotograaf meer dan vijftig boeken zou
hebben verslonden. “Deze belezenheid heeft ook
een nadeel,” zegt De Keyzer. “Je gaat immers
foto’s maken op basis van je kennis, en verwacht
van je kijker een enorme bagage. Naar Congo
(resulterend in ‘CONGO BELGE en images’,
SC) ben ik – zo goed als – onbevangen vertrokken. Het leverde meer directe, minder gelaagde
beelden op. Tot mijn grote verrassing hadden ze
wel meer succes.”
Voor ‘Cuba, La Lucha’ had De Keyzer redelijk
wat boeken achter de kiezen. “Niet zelden temperde mijn lectuur de ‘heiligverklaring’ van Che
en Castro. In de jaren zeventig dweepten alle
kunstenaars en intellectuelen met het communisme en het marxisme. Ikzelf was toen ook nog een
overtuigd Amadees. Achteraf, zeker na m’n rondreis door de Sovjetunie in ’88/’89, zag ik in hoe
onpeilbaar naïef en blind deze overtuiging was.”
Onmiskenbaar is een onderhuidse dreiging van
een strakke, communistische dictatuur in de
beelden voelbaar. Zowel impliciet als expliciet.
Een uitspringer is de fotografische opname waar
we op het eerste zicht enkel tenten, een reusachtig fort en reclame voor de biermerken Cristal
en Bucanero zien. Niets bijzonders, ware het
niet dat hier het jaarlijkse boekenfestival plaatsvindt waar Cubanen kilometers voor staan aan
te schuiven om elk één boek te kunnen bemachtigen. Onschuldig is deze plaats geenszins: op de
achtergrond torenen de hoge muren van de staat

‘Zou het niet fantastisch
en verrijkend zijn indien
Indische, Cubaanse of
andere buitenlandse
fotografen ons land in beeld
zouden komen brengen?’
miljoen pixels-camera gemonteerd op een statief
op zoek naar hyperrealistische beelden van de
kusten van Europa en de reële angst voor overstromingen die er heerst. “Technische kwaliteit is
altijd m’n maatstaf geweest,” vertelt De Keyzer.
“Voor ‘Cuba, La Lucha’ fotografeerde ik vrij uit
de hand en zonder flits. Ik wapende me met een
55 miljoen pixels-Pentax. Met een dergelijk hoge
resolutie kon ik ook in de schaduwpartijen licht
en detail aanbrengen.”
‘Cuba, La Lucha’ is een uniek document van
een land in transitie dat een overgang riskeert
van een communistisch naar een kapitalistisch
regime dat een verblindende economische groei
voorspiegelt. Cuba verliest deels zijn ziel door
het toerisme, maar kan ook positief vooruit kijken dankzij een versoepeling van het intussen
56 jaar durende embargo van Amerika tegen het
communistische eiland. Ondanks de onzekere
toekomst, verlaten we, door de overlevingsdrang
‘La Lucha’ (de strijd) van de Cubanen, de expo
toch enigszins hoopvol.
‘Carl de Keyzer | Cuba La Lucha’, tot 15 mei bij Roberto Polo
Gallery, Rue Lebeau 8-12 Lebeaustraat, Brussel. Open di-vr van 1418 u., za-zo van 11-18u. en op afspraak. www.robertopologallery.com
Publicatie ‘DE KEYZER C., Carl de Keyzer | Cuba La Lucha’, Tielt,
Lannoo, publishers, in coedition with Roberto Polo Gallery, 2016.

KORT NIEUWS
Felix Kindermann in TTTT
These Things Take Time, een non-profit kunstruimte in Gent, houdt er na vier jaar mee op in
zijn huidige hoedanigheid. Na vier jaar exposeren en meer dan 30 exposities zal TTTT verder
gaan als een nomadisch curatorencollectief. Daar
hintte alvast een kleine tentoonstelling in Club
Solo in Breda naar. De echte afsluitende tentoonstelling in de ruimte in Gent is er één van Felix
Kindermann (DE): deze is te zien van 21-24 en 30
april-1 mei, telkens van 14-19 u. De twee tentoonstellingen samen vormen elkaars spiegelbeeld.
http://thesethingstaketime.be

Galleri Svalbard moet de meest noordelijke
galerie ter wereld zijn. Je vindt haar in Long
yearbyen, een gehucht op Spitsbergen, net onder
de Noordpool. Als je even niet uitkijkt vriezen
je vingers er af, maar dat houdt kunstenaars
kennelijk niet tegen hier te werken en tentoon te
stellen. Mijn artistieke verwachtingen zijn niet
hoog wanneer ik er binnenga, en inderdaad, in
de eerste ruimte van dit sympathieke galerie
tje zie ik de vrij voorspelbare werken van Kåre
Tveter, een plaatselijke kunstenaar die zijn car
rière vulde met geschilderde impressies van be
sneeuwde bergen, gletsjers en ijzige vlaktes – het
equivalent van de half-abstracte zeegezichten in
de galerietjes bij ons aan de kust. Het landschap
is hier weliswaar overweldigend en de aandrang
van kunstenaars om de grootsheid ervan vast te
leggen is begrijpelijk, maar met zo’n hopeloos
romantische visie begin je aan een bij voorbaat
verloren strijd. De natuur wint altijd.
In de andere zaal van de galerie hangt tijdelijk
werk van de Noorse kunstenaar Magnar Moen,
gemaakt tijdens een residentie. Grote houtskool
tekeningen, lyrisch-abstracte beelden, niet on
aardig maar zo universeel inwisselbaar dat ze
evengoed hadden kunnen gemaakt zijn in New
York, Gent of Timboektoe. Ik zie het verband
niet tussen zijn residentie en het tentoongestelde
werk. Moet dat dan? Is een lokale ‘touch’ onver
zoenbaar met een universele ‘approach’? Roger
Raveel probeerde de Vlaamse klei te mengen met
een universele beeldentaal – hij werd beroemd
in zijn heimat maar was over de grens quanti
té négligeable. De vroege werken van Raoul De
Keyser weerspiegelden ook dat typische Vlaamse
landschap maar naderhand liet hij die concrete
verwijzingen varen en begon hij meer abstract
te werken – kreeg hij daarom meer internatio
naal succes?
Ik verlaat Galleri Svalbard en bij min zestien
haast ik me naar het natuurhistorisch museum,
waar kennelijk een zaal is vrijgemaakt voor
hedendaagse kunst. De Kunsthall Svalbard, zo
heet deze ruimte, is nog geen jaar open. Het is
een bijhuis van het Nordnorsk Kunstmuseum in
Tromsø en het moet op zijn beurt de meest noor
delijke museumruimte ter wereld zijn (maar
alles is hier ten slotte ‘meest noordelijk’, van de
plaatselijke koffiebar tot het bordeel.)
Er is werk te zien van Anne Katrine Dolven, vol
gens het museum een van Noorwegens toonaan
gevende hedendaagse kunstenaars. Het is een
video-installatie; op een groot, verticaal georiën
teerd scherm voeren enkele mensen een vreemde
choreografie uit tegen een besneeuwde bergwand.
Langzaam klimmen ze door de sneeuw naar bo
ven en hijsen daarbij een roerloze vrouw met zich
mee. Het lijkt een kruising tussen een stuk van
Anne Teresa De Keersmaeker en een moeizame
reddingsoperatie. Wanneer ze de bovenkant van
het scherm hebben bereikt, staken ze hun sisyfus
arbeid en laten ze zich een voor een naar beneden
glijden. De natuur heeft de strijd gewonnen. Het
is een mooi en intrigerend schouwspel. Lokaal
en globaal, het kan, bewijst Dolven.
U kunt het werk nog gaan bekijken tot 22 mei.
Thermisch ondergoed is warm aanbevolen.
Joris VERMASSEN
http://nnkm.no/en/exhibitions/k-dolven-ahead-0
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