452015

Expo Look  Kunstbeeld

Expo Look
Interview en Beeldverslag
dinsdag 15 januari 2013

Sophia Zürcher | 42 derdejaars fotografiestudenten van de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten te Den Haag vulden de derde verdieping van het kantoorgebouw
Ypsilon Park met foto’s van plastische chirurgie, konijnen, flaporen en insectenzoekers.
Hun thema: schoonheid. Kunstbeeld sprak met drie studenten: '"Toen we het thema
hoorden, vonden we het redelijk stom."

Vanwaar een tentoonstelling van derdejaars studenten?
Catharina Gerritsen: "Deze tentoonstelling is een soort voorbereiding op ons
eindexamenproject volgend jaar. We kregen een half jaar de tijd om aan een project te
werken en een tentoonstelling te organiseren. We hebben alles zelf gedaan: van het
zoeken van de locatie tot de sponsoring."
Merel Verspuy: "Dit is de achtste keer dat de academie het derde jaar op deze manier
invult. Daarvoor hadden de studenten gewoon les."
Yara van der Velde: "Ik denk dat ze er achter kwamen dat het voor studenten toch wel
heel erg lastig is opeens een jaar aan een project te werken en daarbij ook een expositie
voor te bereiden. Nu kunnen we in ons derde jaar oefenen voor onze eindpresentatie."

Hebben jullie zelf het thema schoonheid gekozen?
Gerritsen: "Deels. Wij vonden de thema’s van de vorige jaren, strijd en crisis, te negatief
en hebben gevraagd om een ander thema. Uit een brainstorm is uiteindelijk het thema
schoonheid gekomen. Het is een open thema waar zowel redactionele als wervende
fotografen alle kanten mee op kunnen. [De opleiding Fotografie kent vanaf het tweede
jaar twee hoofdrichtingen: met redactionele fotografie wordt documentaire of
journalistieke fotografie bedoeld, met wervende fotografie wordt gedoeld op reclame‐ en
modefotografie –red.]. Lopend door de tentoonstelling, denk ik dat het goed heeft gewerkt
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voor iedereen."
Van der Velde: "Wat eigenlijk wel grappig is. Toen we het thema net vóór de
zomervakantie hoorden, vonden we het redelijk stom. Bij schoonheid denk je in eerste
instantie aan uiterlijk schoon, aan beautyproducten. Gedurende het proces kwam ik pas
achter de vele mogelijkheden."
Verspuy: "Het is leuk om te zien hoe iedereen het thema anders heeft geïnterpreteerd. De
wervende fotografen hebben vaak zichzelf, dus hun eigen lichaam of schoonheidsidealen
als uitgangspunt genomen. De redactionele fotografen kijken eerder naar
maatschappelijke fenomenen."

Hoe hebben jullie geprobeerd samenhang te creëren in de presentatie
van die verschillende interpretaties?
Van der Velde: "Het thema is natuurlijk het bindende element, en daarnaast breng je
Nieuws  Standaard
paginakreeg de vrijheid zijn of haar muur naar eigen
eenheid aan door de vormgeving.
Iedereen
inzicht te gebruiken, maar de kartonnen wanden en de scheurblokjes met informatie
zorgen voor eenheid. Iedereen heeft een kleine maquette gebouwd van zijn persoonlijke
presentatie en daar heeft docent Ton van Kints naar gekeken en de subthema’s bedacht."
Gerritsen: "Er is nu bijvoorbeeld een hoek met veel werk over zelfreflectie en in de andere
hoek gaat het weer meer over de schoonheid van de natuur. We hebben met de hele groep
dagen over de maquettes heen gehangen om te kijken wie waar moet."

Ik zie veel foto’s, maar ook veel video’s en boeken.
Gerritsen: "Iedere presentatie bestaat uit drie delen: deel een is het deel aan de muur.
Deel twee is de publicatie. Sommigen maken één boek, sommigen een hele serie. Als derde
podium had je de keus uit audiovisuele of interactieve media."
Van der Velde: "Je ziet tegenwoordig dat je als fotograaf eigenlijk ook filmmaker moet
zijn. De meeste spiegelreflexcamera’s hebben een filmfunctie. En je ziet ook dat heel veel
fotografen tegenwoordig apps maken, denk aan Kadir van Lohuizen."
Gerritsen: "Het is leuk om te zien dat bij iedereen het gewicht ergens anders ligt. Bij
sommigen is de muur het belangrijkste, en is de publicatie bedoeld om er thuis nog eens
naar te kijken. Bij anderen is het boek juist het belangrijkste werk, zoals bij Stije van der
Beek. Er zijn ook fotografen die een film hebben gemaakt als belangrijkste eindproduct,
Kim Verkade heeft bijvoorbeeld uiteindelijk alleen maar gefilmd."

Had je wel tijd om aan je project te werken als je ook nog een
tentoonstelling moet maken?
Verspuy: "We hadden de groep opgedeeld in zeven teams, met ieder een teamhoofd. De
drukte hangt natuurlijk af van het team waar je in zit. Als je zoals Yara in het Bouwteam
zit, heb je het op het allerlaatste moment heel erg druk, terwijl het Locatieteam allang
klaar is."

Wat vonden jullie het meest leerzaam?
Van der Velde: "Je leert vooral jezelf als fotograaf kennen. Ik vond het fijn om er achter
te komen hoe ik het liefst werk. Ik weet nu dat ik liever eerst veel onderzoek doe, mensen
interview en pas daarna ga fotograferen. Je doet zoveel dingen voor het eerst: lang aan
een project werken, een boekje maken."
Verspuy: "En je leert heel veel over samenwerking. Als je alleen werkt, blijf je heel erg in
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je eigen hoofd. Door veel met elkaar te overleggen en te discussiëren kom je veel verder.
Je leert dat je elkaar om hulp moet durven vragen."
Gerritsen: "Je leert natuurlijk ook heel veel praktische dingen die van pas kunnen komen
volgend jaar, zoals dat de website wel eerder online had gemoeten."
Van der Velde: "Ik denk dat het maken van deze tentoonstelling een stuk ingewikkelder is
dan de eindpresentatie. In je vierde jaar staan locatie en materiaal bijvoorbeeld al vast.
Maar ik denk dat wij het volgend jaar anders gaan doen. Ik heb al veel ideeën voor de
inrichting."
Gerritsen: "Ik heb ook meer inzicht in het commerciële aspect van fotografie. Bij de
veiling op de openingsavond zag ik wat goed verkoopt en wat niet. Een te groot werk koopt
niemand, want dat kan je niet in je huis hangen. Het klinkt misschien heel naïef, maar
daar had ik nog niet bij stilgestaan."

Alexis Anyfantakis
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Amber Toorop

Anouk Huffels
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Caitlin Sas

Catharina Gerritsen
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Doris Jongerius

Elske Verdoorn
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Imke Ligthart

Jianrong Gu
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Kim Verkade

Lynn van Asperen
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Merel Verspuy

Nick van Tiem: interactieve installatie.
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Nuri Jeong. De studenten geven rondleidingen.

Robin Butter
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Romi Tweebeeke

Sofie van der Sman
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Stije van der Beek

Willemieke Kars
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Yara van der Velden

‘Expo Look’
11 t/m 19 jan. 2013
Floris Grijpstraat 2 (Ypsilon Park), Den Haag
www.expolook.nl
Foto’s: Sophia Zürcher
Wil je alles weten over hedendaagse kunst? Neem nu een abonnement!
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