Camera Hallucida       
Wat gebeurt er als je een foto (maakt en) ziet

Ik fotografeer 34 jaar professioneel, een groot deel van mijn leven ben ik bezig geweest met het op film en digitaal vastleggen van de wereld om mij heen. Herinneringen spelen een grote rol daarbij, en het vastleggen en bewaren van ‘het leven’. Maar hoe zit dat eigenlijk, hoe werkt het en wat heb ik eigenlijk vastgelegd en wat gebeurt er als we het resultaat zien? Ik wil dit onderzoeken in beeld en tekst en me richten op de bevindingen van denkers en wetenschappers over de waarneming, herinnering, verbeelding, beeld en fotografie.

In de volgende tekst ga ik in op Roland Barthes’ boek Camera Lucida, de Engelse vertaling, uitgegeven door Vintage in 1993,. Ik reageer op de tekst (zelf vrij vertaald in het Nederlands) waar ik de noodzaak voel te reageren. Verder zal ik ingaan op een recente zelfgemaakte foto, door te beschrijven wat de foto bij het zien ervan bij me oproept én met welke gedachten ik de foto heb gemaakt.


Reacties op Camera Lucida

Roland Barthes wil in deel 1 ‘koste wat het kost leren wat Fotografie “in wezen’ is” (pg. 3) ‘door welke essentiële karaktertrek het zich onderscheidt van het rijk van de beelden.’ Hij zegt dat Fotografie niet te classificeren is, ‘de Foto reproduceert tot in het oneindige hetgene dat één keer is gebeurd (…)’
Hij dicht de foto een absolute waarde toe: ‘het Dit, (…) , de Gebeurtenis, de Ontmoeting, de Werkelijkheid. Een (..) foto is nooit te onderscheiden van wat het representeert,’ (pg. 5).
Dit lijkt mij schromelijk overdreven en het is wat mij betreft ook niet waar.
Een foto is een plat stuk papier of plastic met daarop vlakken van kleuren, die kunnen verwijzen naar een onderdeel van een realiteit die is geweest. Wij kunnen herkennen wat de vlakken voorstellen, ons geheugen en onze hersenen spiegelen ons dat voor. Ik stel dat wat Barthes ‘de Werkelijkheid’ noemt, veel meer omvat dan wat we zien in een foto. ‘De Werkelijkheid’ is niet daarin te vatten, een foto kan dat niet. Daarom faalt fotografie als houder van herinneringen. Het kan er een onderdeel van zijn, maar er is meer in het spel. De foto is niet hetgene dat de werkelijkheid reproduceert. ‘De werkelijkheid reproduceren’ vind ik al problematisch, dat is volgens mij niet mogelijk. Het impliceert één werkelijkheid die zich heeft voorgedaan, dat zie ik anders. De reproductie daarvan creëert iets zich dat in verschillende ‘werkelijkheden’ kan openbaren.

Barthes stelt (pg. 10) dat hij niet kan meepraten met ’de ‘Fotografie volgens de Fotograaf’, en die nooit heeft ervaren. Het is nu bijna onvoorstelbaar dat iemand zich niet kan verplaatsen in de fotograaf, aangezien een meerderheid in de wereld nu de camera van zijn zakcomputer gebruikt om foto’s te nemen. Om fotograaf te zijn is geen speciale vakkennis meer vereist. Er wordt ook niet meer tegenop gekeken, iedereen kan het. Dat geldt wat mij betreft voor meerdere zaken waar enige technische kennis bij nodig is, zoals autorijden, koken en timmeren. 


Hij kan wel denken als iemand die wordt gefotografeerd, hij wil dat een foto van hem ‘altijd samenvalt met zijn (diepgaande) zelf’ (pg. 12). Dat is een nogal onmogelijk streven, want wat is dan je diepgaande zelf? Ik schakel ‘zelf ‘in dit voorbeeld gelijk met ‘de werkelijkheid’. Hij stelt dat het niet mogelijk is, ‘het -ikzelf- valt nooit samen met mijn beeltenis’. Daarmee haalt hij zijn eerdere gedachten over fotografie onderuit en onderbouwt hij mijn stelling dat fotografie je zelf of de werkelijkheid niet kan vatten. De werkelijkheid valt nooit meer samen met een foto dan een 2-dimensionale container van tijd en ruimte. Barthes noemt de afbeelding ‘zwaar, bewegingsloos en onbuigzaam’ en ‘zichzelf licht, verdeeld, verspreid; als een gebottelde elf, die niet stil zit’. Zo kan je de ‘werkelijkheid’ zien; als een altijd voortbewegende schim die niet te vangen is in een plaatje, ook al lijkt het er verdomd veel op.

Een interessante opmerking is (pg. 13): ‘(…) aan wie behoort de foto? Is het landschap een soort lening van de eigenaar van het stuk land?’. Is een foto van een landschap een portret ervan, vindt het landschap zijn diepgaande zelf terug in de foto? Hier zie ik een project/experiment: plaats een landschapsfoto in een landschap en wat gebeurt er dan. 

(Pg. 19) ‘De foto vormt vaag een object, de figuren die er op voorkomen vormen zeker personen, alleen omdat ze op mensen lijken, zonder enige bedoeling. Ze drijven tussen de oevers van perceptie, tussen teken en gelijkenis, zonder ooit aan te komen.’ Dit vind ik nou de perfecte beschrijving van elke foto. Het is een citaat van Sartre. Barthes noemt Sartre als hij het heeft over het verschil tussen foto’s die wel of niet bij hem binnenkomen.  De ‘foto’s die hem onverschillig laten, dat hij niet eens de moeite wil nemen om ze als een afbeelding te zien’.
Dat het hem niet meer interesseert of iets een beeltenis (an image) is, vind ik wel interessant, want dan kan het ook de andere kant op gelden. Bijvoorbeeld tekens en dan ook eigenlijk alles wat je kan zien en wat iets representeert, is net zo in het oog lopend en kan net zo veel betekenis hebben of krijgen. Voor een visuele omnivoor en democraat is dit een juist uitgangspunt.

Barthes heeft twee manieren waarop hij een foto kan zien. Als hij een matige, algemene interesse opbrengt door de foto dan is er sprake van het studium, de beleefde/keurige/gepaste inzet. Daarnaast is er het punctum dat het studium doorbreekt, het punctum prikkelt letterlijk de verbeelding en maakt de foto interessanter. Het is als het verschil tussen leuk vinden en houden van. Dit onderscheid kan je op de hele werkelijkheid, waar een foto onderdeel van is, toepassen. Voor mij lopen foto en werkelijkheid door elkaar heen door de verschillende dimensies, een foto is als een klein raampje in een grote villa waar je door heen kan kijken naar een andere kamer.

Omdat ‘de Foto puur de mogelijkheid weergeeft dat iets gebeurd is en niets anders kan zijn dan wat er gebeurd is (er wordt altijd iets gerepresenteerd), geeft het details waar je ruwe etymologische kennis uit kan halen’ (pg. 28). Hier moet je er wel van uitgaan dat wat je op de foto ziet ook ‘echt’ is en niet toegevoegd of veranderd in de foto nadat hij is gemaakt. Juist de schijn van waarachtigheid maakt de foto onbetrouwbaar. Barthes is wel consistent in het relateren van fotografie aan geschiedenis, zoals biografische kenmerken aan de biografie. De vergelijking is goed getroffen want ze zijn allebei zo niet ‘waar’ en subjectief als maar kan. Dat hij de foto niets anders kan laten zijn dan wat er gebeurd is, is te snel bedacht. In zijn tijd werden foto’s ook al geretoucheerd en/of veranderd, ook al was dat toen misschien nog geen algemene kennis.

Op pg. 32 stelt hij zich voor dat de Fotograaf wil verrassen, en dit kan hij op vier manieren doen. Het begon met de fotografie die het opmerkelijke fotografeert, het is ontwikkeld tot het omgekeerde; dat het een foto is maakt het opmerkelijk, met als adagium ‘alles wat dan ook’.

‘Omdat iedere foto mogelijk is (en daarom zonder betekenis), kan Fotografie niet betekenen (streven naar een algemeenheid), behalve als je uitgaat van een masker.’ (Pg. 34)
Inderdaad is iedere foto mogelijk en kan nooit één ding zijn of voorstellen, maar altijd op meerdere manieren te interpreteren. Het kan dus verschillende betekenissen weergeven, het valt voor mij daarmee onder het rijk van de fantasie.
Waarom dan de foto van een gezicht of masker een uitzondering hierop is, onderbouwt Barthes niet goed. Hij stelt dat foto’s van gezichten politiek en moreel kunnen zijn, ons doen nadenken en reflecteren. Dus ook op verschillende manieren een interpretatie geven. Barthes spreekt zichzelf tegen. Foto’s van landschappen of objecten zijn net zo goed politiek of moreel.

Hij noemt precies mijn punt (pg. 38/40), wanneer hij een foto van een dorpje bekijkt dat hem raakt. Zijn reactie is dat hij er zou willen wonen, zonder dat hij weet hoe dit komt: ‘hoe dan ook (met betrekking tot mezelf, mijn beweegredenen, mijn fantasie)’ (…) dit verlangen is denkbeeldig voortkomend uit een soort tweede visioen dat me vooruit lijkt te helpen naar een utopische tijd, of die me terugbrengt naar ergens in mezelf,’ 
Dit lijkt me de juiste manier hoe foto’s gezien worden. Elke foto kan dit teweeg brengen, het aanzetten van de fantasie. Hij stipt hier voor het eerst aan dat er een duidelijk gevoel voor en door een foto opgewekt kan worden.

Erna begint Barthes een uiteenzetting over de unaire foto, in relatie tot de begrippen studium en punctum. De unaire foto is een foto met een specifieke betekenis, een duidelijke presentatie; ‘De foto is unair als het fijntjes de ‘werkelijkheid’ van gedaante verandert zonder die te verdubbelen, zonder aarzeling (nadruk is een macht van samenhang): geen dualiteit, geen ontwijking, geen verstoring.’ (pg. 41). Dit is het begin van Barthes’ diepgravende analyse (pg. 40-60) met verschillende voorbeelden over welke foto’s zich onderscheiden in hun studium/punctum. Hij concludeert dat hij nog steeds niet ‘het kenmerkende karakter van de fotografie’ heeft gevonden. 

Deel 2 begint met de dood van zijn moeder, en daarmee is het nogal een verandering van toon. De vraag is persoonlijk geworden en ik merk dat ik hier meer aansluiting bij heb. Hij zoekt door oude foto’s zonder hoop om ‘haar te vinden’, hij wil de herinnering aan haar vormgeven door iets over haar te schrijven. Wat hij zegt over Geschiedenis verbaast me; ‘History’ scheidt hem van de wereld van de gevonden foto’s van zijn moeder, omdat ze een hele andere tijd weergeven; geschiedenis is van lang geleden. Mijn gedachte hierover is dat geschiedenis in werking treedt zodra momenten verstrijken, het is er meteen na het moment dat zich voordoet.
Op pg. 65 raakt hij eindelijk in vervoering bij een foto, omdat het ‘de gekreukte zachtheid van haar crêpe de Chine en het parfum van haar rijstpoeder kan oproepen’. Helaas haar zijn vindt hij niet in de foto’s, al is het wel bijna. ‘Het bijna: het vreselijke stelsel van de liefde, maar ook de teleurstellende toestand van de droom (..)’ (pg. 66). Barthes herkent haar wel maar kan haar zijn niet te pakken krijgen. Mijns inziens is dat niet mogelijk, tenminste niet op een exacte manier. Er kan veel ingevuld worden en dat doen we dan ook graag als we ons iemand (of iets) willen herinneren.
Maar dan is er opeens dé foto, waarin hij haar ‘echt’ kan zien. ‘Haar wezenlijke en buitengewone vriendelijkheid die nooit oordeelde, deze uitzonderlijke bijzonderheid, die zo abstract is in relatie tot een afbeelding, aanwezig in het gezicht op de foto.’ (pg. 69). 
In de pagina’s erna gaat hij dieper in op de werking van deze foto. Hij beschrijft een wisselwerking tussen de kijker en de foto, in tijd en gevoel. Dit sluit aan bij mijn gedachten over foto’s, ze gaan een gesprek met je aan als je een foto bekijkt.
Een gesprek dat wat mij betreft meerdere kanten raakt, er is de tijd en plaats waar je bent als je de foto bekijkt; er is de herinnering en de realiteit die de foto oproept; er zijn materiaal, details, kleuren, compositie van de foto. Het idee dat wat er op de foto te zien is ooit werkelijk is gebeurd brengt herinnering, gevoel en verbeelding voort. 
Voor Barthes werkt het zo; het kan nooit ontkend worden dat hetgeen is afgebeeld ook is geweest (pg. 77), hij noemt dit het wezen van de foto, het noème, etymologisch uit het Grieks de gedachte. Barthes omschrijft het als ‘hier gebeurd, op deze plek die zich uitstrekt tussen de oneindigheid en het onderwerp.’ Voor hem betekent dit ‘de waarheid’ van het medium fotografie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de schilderkunst: ‘I had identified truth and reality in a unique emotion, in which I henceforth placed the nature -the genius- of Photography, since no painted portrait, supposing that it seemed ‘true’ to me, could compel me to believe its referent had really existed.’
Voor mij is het noème iets dat zich verder uitstrekt, het is meer een toestand. Naast een representatie van wat ooit een realiteit was, brengt een foto iets teweeg dat nog in te vullen is met je herinnering en je verbeelding. Deze worden gevoed door oneindige associaties, variaties, gebeurtenissen, perspectieven en gevoelens. Verzonnen of bestaand, daar is op dat moment geen verschil tussen. Je kan je eigen realiteit scheppen en dat is wat iedereen ook doet. Daarom is er wat mij betreft ook geen weergave van de vaststaand lijkende waarheid mogelijk. 
Daarmee faalt de fotografie als bewaarder van herinneringen.
Een foto brengt je in een bepaalde toestand, waar de dingen niet vaststaan, een toestand die zweeft tussen de realiteit, jouw realiteit, de herinnering en de verbeelding. De schrijver K. Schippers zegt hierover in zijn nieuwste roman Nu je het zegt: ‘Herinneren is tasten naar wat je deels hebt gezien’. Je vult de herinnering/de foto aan, dit is inwisselbaar; de foto herinnert je aan iets en de herinnering vormt de foto.

Op pg. 92 noemt Barthes de foto de platte Dood, simpelweg omdat het een tijd weergeeft die niet meer is. Hij heeft het ook voor het eerst over de vergankelijkheid van het materiaal van de foto, over het papier en de korrel. Hij voorspelt dat de verbazing over ‘wat geweest is’ {= de foto} zal verdwijnen, de liefde die uit foto’s kan spreken zal verdwijnen. Het toont onze sterfelijkheid. Dit is zo’n negatieve benadering, dat ik hier niet in mee kan gaan. Ik ben meer van de uit de as herrezen benadering, uit het bekijken van een foto van veel nieuws ontstaan. Hoe we nu foto’s bekijken geeft ook meer het beeld van een bad van afbeeldingen waarin we ons onderdompelen. Foto’s zijn letterlijk sferen (moods) geworden. 

Camera Lucida is een oud instrument waarmee je door een prisma kan tekenen: ‘een instrument dat door middel van een prisma of spiegels en vaak een microscoop ervoor zorgt dat een virtueel beeld van een object lijkt alsof het op een vlak oppervlak wordt geprojecteerd, zodat een omtrek kan worden getraceerd’ (https://www.merriamwebster.com/dictionary/camera%20lucida). Barthes vindt dit, in tegenstelling tot Camera Obscura, een betere term voor fotografie, hij gebruikt als uitleg op pg. 106 een citaat van Maurice Blanchot: ‘De essentie van het beeld is om helemaal buiten, zonder intimiteit te zijn, en toch ontoegankelijker en mysterieuzer dan de gedachte van het diepste wezen; zonder betekenis, terwijl het toch de diepte van elke mogelijke betekenis oproept; nog niet geopenbaard en toch duidelijk, met die afwezigheid-als-aanwezigheid die de aantrekkingskracht en de fascinatie vormt van de Sirenen.’ Deze omschrijving komt al meer mijn kant van het bekijken van een foto als een toestand op.
Ook in zijn beschrijving van het portret waarin hij de blik van iemand als ‘air’ (lucht of iets ongrijpbaars) beschrijft, nadert hij mijn idee over fotografie. (pg.107) De ‘air’ is niet te analyseren, het valt samen met het onderwerp op de foto en hoe hij, in dit geval, zijn moeder heeft ervaren. Dit ‘samenvallen of toeval is een soort metamorfose, die de waarheid onthult’.

Op de laatste pagina (pg. 119) onderscheidt Barthes twee manieren hoe fotografie te zien, in degelijkheid en in gekte. De laatste manier brengt je in vervoering: ‘(..) obliging the loving and terrified consciousness to return to the very letter of Time: a strictly revulsive movement which reverses the course of the thing, and which I shall call, in conclusion, the photographic ecstasy.’ Deze voor mij beperkte manier om de vervoering te bereiken zou ik willen uitbreiden met verbeelding en herinnering om te komen tot Camera Hallucida. Wikipedia over de hallucinatie: Een hallucinatie is een zintuiglijke beleving die niet overeenkomt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Anders gezegd: een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de buitenwereld ontbreekt; bij een hallucinatie hoort, proeft, ziet, voelt of ruikt men zaken die niet in de buitenwereld voorkomen.  Ik zou zeggen dat de werking van de hersenen bij het bekijken van een foto jouw werkelijkheid maakt door aan en op te vullen, je bent naast je waarneming aan het hallucineren.


Foto

Begin 2021 ben ik verhuisd, met veel moeite heb ik me losgerukt uit de etage waar ik 33 jaar woonde. Tegelijkertijd verlieten mijn stokoude vader en zijn vrouw na 25 jaar hun woning, toevallig in dezelfde straat. In de lege huizen heb ik foto’s gemaakt. Ik denk iets vast te kunnen leggen, iets te grijpen van de verlaten sfeer.
De foto die je hier ziet heb ik gemaakt op de woonverdieping van mijn vader, hij woonde in een kast van een huis, waar zijn vrouw en hij ieder een eigen verdieping hadden. Ik heb weinig herinneringen gemaakt in het huis, het fotograferen is een poging daartoe. Ik beschrijf meer dan er te zien is op de foto, dit komt omdat het fotograferen/de foto dit met me doet. Ik roep herinneringen op en ik verzin herinneringen. Het zijn taferelen die ik kan verzinnen deels gestoeld op herinneringen. 

Een hoek van een kamer, buiten zie je kale boomtakken. Het licht valt door een hoog raam langs het geopende gordijn in twee rechte banen op het tapijt. Je ziet nog net de radiator onder het raam. Het binnenvallende zonlicht belicht de rook die er hangt. Je ziet de plint en de door gebruik beschadigde donkergroene vloerbedekking. 
Alle dingen op de foto te zien geven een betekenis. Herinnering en fantasie doen hun werk. Ik zal omschrijven wat er uit me komt als ik de foto zie. Dit zal voor ieder ander iets anders zijn, ik ben benieuwd wat het met jou doet, nu je totnutoe weet wat je weet.
Op deze plek naast het raam staat zijn bed, als je de gordijnen opendoet schijnt de ochtendzon volop naar binnen. In het bed is veel gebeurd, veel gedroomd, gedacht, uitgeziekt, gelezen, gerust, geslapen. Twee meter rechts naast zijn bed staat de fauteuil waar hij de krant leest, de radio luistert, koffiedrinkt en veel rookt. Hij zit daar als hij bezoek heeft, daar eet hij zijn boterhammen. Het gordijn is netjes met een koord bijeengebonden, het verraadt een zorgvuldige hand. Elke ochtend bindt hij het gordijn vast? Ik kan het nauwelijks geloven, volgens mij laat hij het liever hangen of ziet hij het niet eens en komt zijn vrouw dit doen. Er zijn geen bladeren aan de bomen, het is winters koud. Maar de zon geeft warmte en maakt vrolijk. Hè, gelukkig weer een mooie nieuwe dag! 
Uit het tapijt met gaten van gevallen askegels, vlekken van gemorste koffie en wijn en indrukken van beddenpoten, stijgt rook op. Het hangt in de warme lucht, er is geen zuchtje wind dat het doet bewegen. Hij rookt zoveel dat er een constante geur hangt, de sigarettenlucht is voelbaar.


De keuze voor de ruimte is ingegeven door mijn verlangen om mijn leven, herinneringen en fantasie samen te laten komen met die van mijn vader. In deze ruimte verbleef hij het meest. 
De manier van werken die ik had voor het maken van de foto is dat ik eerst zorgvuldig de goede hoek bepaal, waarbij de lichtval in combinatie met de rook leidend zijn. De compositie en de spanning tussen de donkere en lichte partijen, buiten/binnen, kilte/warmte vormen het beeld.
Ik gebruik het materiaal rook als een filter of een flard, het geeft het idee weer dat de werkelijkheid niet goed te vatten is, er zijn andere lagen tussen de werkelijkheid en jouw werkelijkheid. Hoe het moment op een foto ooit is geweest valt nooit samen met de herinnering aan of de werkelijkheid van dat moment. De geïmpliceerde werkelijkheid wordt omfloerst door allerlei zaken als persoonlijke indrukken, herinneringen, gevoelens, de toestand die je je herinnert van het moment van de foto en waar je nu in verkeert bij het bekijken van de foto. Het is een bedachte werkelijkheid, je schept jouw nieuwe werkelijkheid. Keer op keer opnieuw.
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