
fotografie.

Gewenste 
intimiteiten

Na een lange
bezinningsperiode

presenteert de
Amerikaanse Magnum-

fotograaf Alec Soth nu een
reeks intieme portretten
van mannen en vrouwen 

die hij op zijn reizen
ontmoette. 

tekst MICHAËL DE MOOR

Nick, Los Angeles, 2017.
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Keni, New Orleans, 2018. 28 Anna, Kentfield, Californië, 2017.29
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Soth begon te huilen. Wist niet wat hem over-
kwam. Op de  terugweg naar zijn hotel kon hij
iedereen wel omarmen. “Het leek alsof ik lsd had
genomen. Bij elke man of vrouw die ik zag, had ik
iets van: ik hou van die persoon.” 

Het gelukzalige gevoel hield maanden aan, veel
langer dan hij had verwacht. Hij begon zijn werk in
twijfel te trekken. Dacht na over de adjectieven die
doorgaans gebruikt werden om zijn foto’s te
omschrijven. Droevig. Somber. Eenzaam. “Ik
voelde me al die tijd zo gelukkig dat ik mezelf de
vraag stelde: wil ik eigenlijk nog wel dit soort foto’s
nemen? Het antwoord was: absoluut niet.” 

En dus nam hij een radicale beslissing. De foto-
graaf borg zijn camera op en trok zich terug op zijn
boerderij, even buiten Minneapolis. Twee jaar lang
deed hij absoluut niets. Genoot ervan de lichtinval

A lec Soth (1969) is terug. En dat mag een half
wonder heten. Jarenlang capteerde de foto-
graaf uit Minneapolis de onderbuik van de

Amerikaanse maatschappij in verbluffende foto-
reeksen. Hij haalde losers en dromers – zijn woor-
den – voor de lens. Kon op schitterende recensies
rekenen. Won er prestigieuze prijzen mee. 

En plots had hij er genoeg van. Een existentiële
crisis. Een die begon op een trip naar Helsinki,
waar hij een lezing over zijn werk zou geven.
“Tijdens de vlucht had ik zitten mediteren en met-
een na mijn aankomst in Finland maakte ik een
lange wandeling naar een meer, waar ik diep
nadacht. Na afloop voelde ik iets wat ik nog het
best als een mystieke ervaring kan beschrijven, al
zal de jetlag er ook wel iets mee te maken hebben
gehad”, vertelde hij aan T Magazine. 

Sonya en Dombrovsky, Odessa (Oekraïne), 2018.
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wekkend fotoboek dat de titel I know how furiously
your heart is beating  meekreeg, naar een regel uit
The Gray Room, een gedicht van de Amerikaanse
schrijver Wallace Stevens. Dat gaat over de
schoonheid en het mysterie van een ontmoeting
met iemand in zijn of haar leefwereld. Zelden
bleek een titel van een fotoboek zo goed gekozen.
In het portret van een man in bed, gedeeltelijk aan
het zicht onttrokken door de glazen deuren, en
dat van een koppel uit Odessa, ontspannen lig-
gend op bed, lijkt de nauwe band tussen fotograaf
en gefotografeerde haast tastbaar te worden. 

Bovendien tonen zijn foto’s een gelaagdheid die
ontbrak in zijn vroegere werk. Het lijkt alsof de
toeschouwer wordt uitgenodigd in de intieme
ruimte van de  geportretteerde. En dat roept vra-
gen op. Zijn we getuige van een huiselijk tafereel
of maken de foto’s ons tot  ongewenste voyeurs?  

Ook mooi: na een jaar hard  werken heeft Soth
zich eindelijk verzoend met zijn rol als fotograaf.
Of zoals hij het aan Huck Magazine vertelde: “De
moeilijke fase is over. Ik ben blij dat ik weer kan
fotograferen. Ik denk ook dat ik een beter mens
ben geworden. Fotografie is en blijft een imperfect
medium, zeker. Maar ik ben dankbaar dat ik weer
met de wereld kan interageren.”

Alec Soth, I Know How Furiously Your Heart Is Beating,
MACK uitgeverij, 84 p., 57 euro

op de muren te bestuderen. Zonder die te fotografe-
ren. Soth: “Maar je weet hoe het gaat. Na een tijdje
kwamen mijn oude impulsen weer terug.” 

Alleen hield hij zichzelf voor een radicaal
andere aanpak te  kiezen. Weg van het grote
drama. Zijn nieuwe werk moest en zou intiemer
worden. Bovendien voelde hij zich steeds oncom-
fortabeler bij de haast mythische status die hij in
de loop der jaren had opgebouwd. Hoe meer hij
erover nadacht, hoe meer hij het gevoel kreeg dat
hij de mensen die hij  portretteerde exploiteerde.
En dat zinde hem niet. “Ik wilde weer gaan reizen
en portretten maken, maar op een totaal andere
manier dan voordien. Niet langer mensen ompra-
ten om hen dingen te laten doen die ze eigenlijk
niet wilden. Een eenvoudige fotograaf, dat is wat
ik wilde zijn. Ik in een kamer met een andere per-
soon, meer moest het niet zijn.” 

TASTBARE BAND
Een van de eerste portretten die hij maakte, was
dat van choreografe Anna Halprin. “Ik fotogra-
feerde haar bij haar thuis zoals ik dat altijd doe:
met een zekere afstand. En toch voelde het anders
aan dan alles wat ik daarvoor gedaan. Alsof het
allemaal wat meer uitgepuurd was. Het leek alsof
ik weer die jonge fotograaf van lang geleden was.” 

De ervaring beviel hem zo goed dat hij op dat
elan wilde doorgaan. Het resultaat is een indruk-

Links: Leopold, Warschau, 2018. Rechts: Galina, Odessa, 2018.
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