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BertDanckaert, die sindsdeze
weekde fotoreeksSimple Present
exposeert,maakt vreemde, volle
foto’s. Demandiedezebeelden
heeft gezien, laat niets aanhet
toeval over.Of alles.Dat kanook.

Eric Min

Wiedebeeldenvaneenwork inprogress
alsSimplePresentbekijkt,weetdat ze een-
derwaarkunnengemaakt zijn.Wezien
sleetse, kleurigemuurvlakkendiedoor-
gaans frontaal zijn gekadreerd–als er een
hoekvaneengebouw inbeeldkomtof een
diagonaal doorhet kader loopt, heeft dat
al iets frivools.Hetdoorbreektde statische
geslotenvorm,deeeuwige evenwijdigheid
vandevolumesende symmetrie van
murenwaar je letterlijk tegenaankijkt.
Je zoukunnenzeggendatDanckaert

strenge foto’smaakt. InSimplePresent
registreerthij plaatsen inde stadwaarop
niemand te zien is, al heeft demenselijke
aanwezigheid elkhoekje vormgegeven: de
huisschilderdiedemuureenbeurt gaf, de
technicusdie er eenkast vol elektrische
leidingenneerzette. Cultuur ishet, geen
natuur.Diewordthooguit gesuggereerd
door eenverlepteplant in zijnpot of een
aandoenlijke schets vanpalmbomenop
eeneiland ineenafbladderendeoceaan
vangevelverf.Het zijndetails dieonsver-
tellendat oponzehoogtechnologische
planeet langniet alles recht staat.
Graffiti, overschilderingenende tril-

lendehanddie eenwankele lijnopde
stoepheeft aangebracht, verradendat al
watwezienmensenwerk is.Onkruid tus-
sende stoeptegels en slordigopdemuur
geschroefdeaircoapparatendoorbreken
de schone schijn. Indezebuitenruimten
staat alles stil. Zelfs geen schaduwvaneen
mensof een straathonddoorbreektde
rust inbuurtenwaar zogoedals geenzon-
nestraal doordringt –de fotograaf kijkt
trouwenswegvanhetharde licht, naarde
schaduwkant vande straat. Zeldenbracht
iemandzoveel stasis inbeeld.Het lijktwel
alsofwenaar theaterdecorsof schilderijen
kijken, naaruit kleur envormopgetrok-
kenoppervlakkendiedoorhunbeeldka-
derwordenbegrensd.

Global village
Doethet ertoewaarhij de foto’sheeft
gemaakt?Als er inDanckaertsbeelden
hoegenaamdsprake is van identiteit of
cultuur, zit die indedetails verborgen.Een
opschrift inChineseof Indische letterte-
kensbijvoorbeeld, of een licht afwijkend
verkeersbord. Zorgvuldig gaatde foto-
graafhetpittoreskeof typischeuit deweg,
omuit te komenbij deultiemeherken-
baarheid envertrouwdheid.Deachter-
kantenvanMumbai,Antwerpen,
Kaapstad, PekingofHavana lijkenonge-
looflijkhardopelkaar.De global village
blijkt echt tebestaan: dankzijSimple
Presentwordenwij eraanherinnerddat er
bitterweinig verschil is tussendeparking
vande Ikea inBejing endie inWilrijk.
Toch slaatDanckaert onsnietmet

kommerenkwel omdeoren.Beladen ter-
menals vervreemdingenanonimiteit
wordengecounterdmet ironie eneenbij-
zonderegevoeligheid voorhet absurde.
“Fotograferen is tonenwat jehebt gezien,
maarmisschiennogveelmeer creëren
wat ernietwas enwat alleenbestaat bin-
nenhet kader vande foto. Ikprobeermijn
beeldeneen ‘onoplosbaar’ karaktermee te
geven, dankan je zeniet snel consumeren.
Ophet eerste gezicht is er een strakke sys-
tematiek, eenhandvol compositieregels.
Daardwing ik eenevenondoorgronde-
lijke als banalewereld in.Voormij slaat
die vormgevingopeensoort onvermogen.
Ikordenomdat ik chaos zie endieniet kan
aanvaarden, probeerhemtebedwingen
en leg er een raster over.Het is dushele-
maal geen strevennaar evenwicht, inte-

gendeel. Ikhoopdatmijn composities zo
strakzijndat je erongemakkelijk van
wordt, claustrofobisch, dat jenaar adem
moethappen.Maar ironischook, een for-
meel spelletjemet trottoirs, vuilnisbakken
en lantaarnpalen.Devrolijke vaststelling
vaneenalgemenezinloosheid.”

Tweede luik
NoExit, dedubbeltentoonstellingwaar-
meede fotograaf inBrussel uitpakt, toont
tweeaspectenvanzijnwerk.DeRoberto
PoloGallerypresenteert tientallen fraaie
pigmentdrukkenuitSimplePresent, gerea-
liseerdvan2007 totnu, enmet twee films
–eigenlijk zijnhet stillswaarinhetweinige
wat gebeurt eendramatische ladingkrijgt.
Voorhet tweede luikmoet jenaarBozar.
Naaraanleidingvanhet festival europa-
lia.india toontDanckaert daar eendertig-
tal beeldendiehij realiseerde tijdens een
reisnaarMumbai. Zo leegalsdebeelden
vanSimplePresentogen, zodrukenover-
volmensenzijn enkelenieuwegrote
foto’s.
Samenmetdedubbelexpo stelt

Danckaert tweepublicaties voor.Simple

Presentbrengt eennieuwoverzicht van
zes jaar verzamelen, zonderwoorden.De
Extra’s is eenkorte romanwaarin
Danckaert eendagopeen filmset in
Bollywoodbeschrijft.Maaraltijd gaathet
omwatweeigenlijkniet zien.Omdat aan
het licht tebrengenhebbenwede fotogra-
fieuitgevonden.

Bert Danckaert fotografeert wat niemand anders opmerkt

Kijken naar
de achteloze
achterkant

Dankzij
‘SimplePresent’
wordenwij eraan
herinnerddat
erbitterweinig
verschil is tussen
deparkingvan
de Ikea inBejing
endie inWilrijk
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Bert Danckaert, No Exit / Simple
Present, tot 3 november in de
roberto Polo Gallery, Brussel.
No Exit / De Extra’s,
tot 3 november in Bozar, Brussel.
Simple Present, Lannoo, 45 euro.
De Extra’s, ePO, 10 euro.

● Je zou kunnen
zeggen dat Danckaert
strenge foto’smaakt.
In Simple Present
registreert hij plaatsen
in de stadwaarop
niemand te zien is,
al heeft demenselijke
aanwezigheid elk
hoekje vormgegeven.
© Bert Danckaert

● Bert Danckaert: ‘Ik orden omdat ik chaos zie en die niet kan aanvaarden,
ik probeer hem te bedwingen en leg er een raster over. Ik hoop datmijn
composities zo strak zijn dat je er ongemakkelijk vanwordt, claustrofobisch,
dat je naar ademmoet happen.’ © Bert Danckaert


