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European Eyes on Japan/Japan Today - In-between

In het fotografieproject European Eyes on Japan/Japan Today (waarin sinds 1999 Europese fotografen de Japanse prefectu-

ren en steden in beeld brengen) en de reeks In-between (sinds 2005 een onderdeel van het Europe Today-fotografieproject,

waarin 13 Japanse fotografen de 25 lidstaten van de Europese Gemeenschap in beeld brengen) trachten outsiders (in dit geval

veelbelovende fotografen) welbepaalde plaatsten vast te leggen. Het concept om buitenstaanders de locaties Japan en Europa

te laten fotograferen en de subjectieve contouren die zich daaruit aftekenden ter discussie te stellen mag op het eerste gezicht

wat simpel lijken, toch was men zich terdege bewust van een aantal gevaren die op de loer lagen. Het besef en de verifica-

tie van deze risico’s maakt net de betekenis uit van deze twee projecten en in die zin kunnen ze volgens mij noties als ‘heden-

daags’ en ‘fotografie’ verhelderen.

Een voorbeeld: de kwestie ‘Europeanen en ‘Europa’. Waar verwijst de term ‘Europeanen’ naar? En wat begrijpen we onder

‘Europa’? Waar begint het en waar eindigt het? Aangezien Europa zich voortdurend uitbreidt, zal de situatie steeds complexer

worden. Reden te meer dus om naar antwoorden op deze vragen te zoeken. In-between heeft in die zin al de nodige con-

troverse opgeleverd. Hoewel het onderwerp van het project zich beperkt tot de EU-lidstaten, spreekt het vanzelf dat de notie

‘EU-lidstaten’ geen synoniem is van Europa. Ook dit debat dient volgens mij samen met het fotografieproject te worden ver-

dergezet.

Een ander probleem is de moeilijkheid om vreemde culturen accuraat fotografisch in beeld te brengen. Tegenover de opwin-

ding die het doorbreken van je eigen routines en het fotograferen van een vreemde cultuur met zich brengt, staat het mani-

feste gevaar om je te laten meeslepen door exotisme en stereotypen. Niemand die voor het eerst een plek bezoekt, ontsnapt

aan de stereotiepe beelden die hij of zij er hoe dan ook van heeft. Dat zegt bijvoorbeeld ook Karin Borghouts in haar tekst in

European Eyes on Japan/ Japan Today Vol. 8: “Zoals de meeste mensen, denk ik, had ik wel een paar clichébeelden van Japan

in mijn hoofd - tempels en schrijnen, geisha’s, moderne architectuur en technologie, Japanse tuinen, Japanse prenten en der-

gelijke.“ Tomoki Imai, die Litouwen en België fotografeerde voor het In-between project, schrijft op zijn beurt: “Alles wat ik

over Litouwen wist was dat ze er goede basketbalploegen hebben en dat Jonas Mekas er geboren is... Het enige wat ik van

België kende was chocolade en dat dat iets te maken had met de voormalige kolonie van België in Afrika.” Toch kon ik in hun

uiteindelijke foto’s geen enkel spoor van deze clichébeelden terugvinden. Heel wat stereotypen zijn creaties van de massame-

dia, toerismebureaus en aanverwante. Een van de foto’s van Karin Borghouts toont een uitkijkpunt bovenop een heuveltop.

Had ze zich laten meevoeren door haar vooraf bestaande beelden van Japan, dan had ze gewoon het ‘schitterende uitzicht’

op dit stukje Japan kunnen registreren. Wat Borghouts echter fotografeert is het pad dat naar de toren voert (geplaveid met

betontegels en links en rechts met planten afgelijnd), de uitkijktoren zelf en de omgeving waarin hij staat (gekortwiekt gazon,

de omheining achterin, de leidingen van de buitenverlichting).

Dit is hét beeld van het hedendaagse Japan: clean, veilig, beheerst tot in de kleinste details met een ogenschijnlijk zinloze

nauwgezetheid.

Hoewel dit beeld niet helemaal los staat van haar stereotypen over Japan, kunnen we deze scène veeleer als een nieuw arche-

type van het huidige Japan omschrijven. “Tijdens mijn reizen”, schreef Imai, “was de aanwezigheid van Mekas een soort lad-

der waarmee ik een venster kon bereiken, als een bril die mijn zicht scherper stelde.” De manier waarop een fotograaf de ste-

reotiepe beelden die zij of hij meedraagt, confrontreert en verwerkt, vertelt ons in elk geval heel wat over haar of zijn artis-

tieke gevoeligheid. Voor het laatste deel van In-between vroegen we aan 13 fotografen om de 25 EU-lidstaten in beeld te

brengen aan de hand van zes thema’s. De reden waarom ik daar het thema ‘opmerkelijke oriëntatiepunten’ aan toevoegde,

was precies om de fotografen hun eigen antwoorden te laten formuleren op de stereotiepe toeristische beeldtaal.

Zo was een van de fotografes er bezorgd over dat haar Japanfoto’s in exotisme waren vervallen. Ze raadpleegde een Japanse

vriend die al een hele tijd met haar foto’s vertrouwd was en kreeg tot haar opluchting te horen dat ze niet van haar vorige

werk verschilden. Hoewel ik dit niet in het minst in twijfel kan trekken, bespeurde ik toch een bepaalde vreemde gevoelig-

heid in haar foto’s. Er gaat “iets tekenends” uit van de in beeld gebrachte locaties, manifest in bepaalde beelden, onscherper

in de volledige reeks. Iets van de atmosfeer van die plaats, iets dat niet meteen in woorden kan gevat worden. Het gaat niet

om iets dat de artistieke gevoeligheid verstoort, evenmin is het daar omdat de fotografe alsnog zou bezweken zijn voor 

 



exotisme en stereotypen. Het gewicht van de geschiedenis en cultuur die een gebied samenhouden, tradities en gevoelighe-

den die van individu op individu worden doorgegeven, de immer op handen zijnde veranderingen, zijn linguïstisch en vooral

optisch erg moeilijk weer te geven. Toch zijn ze er en hebben ze een huidige regio mee vormgegeven. En volgens mij kan de

fotografie dat reveleren.

Soms toont een foto ons iets dat de fotograaf zelf niet had opgemerkt. Ik vraag me af of het ook niet net dit onbekende is,

veeleer dan het denken van de fotograaf of de presentie van het onderwerp, dat de ‘fotografie’ richting geeft. Ik ben ervan

overtuigd dat we daar na verloop van tijd verborgen hints zullen vinden die ons kunnen helpen met vragen als wie zijn

‘Europeanen’ en wat is ‘Europa’, wie zijn de ‘Japanners’ en wat is ‘Japan’? o
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