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Kanshebbers
Dit zijn de zes genomineerde projecten voor de Dutch Doc Award 2014:

ClubDonny #10Grande Finale – Samira Ben Laloula, Ernst van der Hoeven &
Frank Bruggeman

The Sochi Project – Rob Hornstra & Arnold van Bruggen
Only in Burundi – Anaïs López & Eva Smallegange

Belgische Herfst – Jan Rosseel
NL – Bert Verhoeff & Reinie van Goor

Het FAS-project – Allard deWitte & Joost Bos
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Beste literaire reisboek

AMSTERDAMDeVlaamseschrijfster
Lieve JorisheeftvoorhaarboekOp
devleugelsvandedraakdeVPRO
BobdenUylPrijsgewonnen.De
prijs, zaterdaginAmsterdamuit-
gereikt, isbestemdvoorhetbeste
literairereisboekvanhetafgelo-
penjaar.Er iseengeldbedragaan
verbondenvan7.500euro.
Jorisreisdevoorhaarboekinhet
kielzogvanAfrikaansehandelaren
naarChinaominzichttekrijgenin
deconfrontatietussendecultu-
ren.OokvolgdezijChinezendie in
Afrikazakendoen. ‘Methaarprach-
tigepengeeftzeheneenstemen
eengezicht’,aldusdejury. Joris
maakt inhaarboek ‘mondiale
kwesties inzichtelijkeninvoelbaar
doordelezereenbliktegunnenin
delevensvangewonemensen.’
Morgen inVeen interview
metLieveJoris

Lieve Joris wint
Bob den Uyl Prijs

Balletgezelschap gered

AMSTERDAMChoreograaf Jacopo
Godanivolgtper septemberde
wereldberoemdeballetvernieu-
werWilliamForsytheopalsartis-
tiek leidervanTheForsythe
Company.Dedreigendeopheffing
vanhetgezelschap isvandebaan.
DresdenenFrankfurt,waarhet
gezelschapbeurtelings resideert,
hebbenhunsteunverlengdtot
2018. Forsythe,diemetgezond-
heidsproblemenzoukampen,
wordtadviseur. In juni is The
ForsytheCompanytegastophet
HollandFestival.

Godani volgt
Forsythe op

Expert

AMSTERDAM Eenschilderijvaneen
oudeman, leunendinzijnstoel,
kanopnieuwwordentoegeschre-
venaanRembrandt.Datconclu-
deertRembrandt-expertErnstvan
deWeteringineenartikel inBur-
lingtonMagazinedezemaand.Het
werkwerdsinds1969nietmeerbe-
schouwdalseenRembrandt.
Hetschilderijvan111bij88centi-
meter,uit 1652,zit indecollectie
vandeNationalGallery inLonden.
Hetwerd ‘afgeschreven’omdathet
teweinigconsistentwasmetRem-
brandtsandereportretten.Maar,
steltVandeWetering,dit isgeen
portret.Het iseenstudievaneen
figuur,betertevergelijkenmet
MeisjeaanhetVenster (1651),uit
dezelfdeperiode.Rembrandt laat
inbeidewerkeneenontwikkeling
ziendiehij toenonderging:naar
eenruweschilderstijl,dezoge-
noemde‘sprezzatura’.Alleeneen
grotemeesterkonzovormgeven
aankleurenlichtenzoovertui-
gendmethetpenseel tewerkgaan.
Detoeschrijvingkomtgelegen: in
oktoberopent indeNationalGal-
lerydetentoonstellingTheLate
Rembrandt.Diereistdaarnadoor
naarhetRijksmuseum.DeNatio-
nalGalleryheeftdetoeschrijving
nognietovergenomen.

‘Toch een echte
Rembrandt’

KORT

Merel Bem
Amsterdam

Kijk,dat is fijn:eenfototentoonstelling
zonder foto’s aandemuur.Dat kom je
niet gauw tegen, uiterst conceptuele
presentatiesdaargelaten.Maardit isde
expositie met de genomineerde
projectenvoordeDutchDocAward,de
jaarlijkseprijsvoorNederlandsedocu-
mentairefotografie(waaraaneengeld-
bedrag is verbonden van 20 duizend
euro),endieismeestalvrijconcreet.Zo
van:hallobezoekers,dit zijndezesge-
nomineerde fotografen van wie er
straks één gaat winnen. Hier hangen
wat foto’s uit het project, daar ligt het
boek, het is allemaal in kannen en
kruiken, tot ziensweer.
Nietdit jaar.Dit jaarmagelkebezoe-

ker van de bovenzaal in het Amster-
damseTropenmuseumzelf opdestoel
vande juryleden gaan zitten. Erwerd
een lange houten tafel getimmerd
waaraan je uitgebreid kunt bladeren,
kijkenenmijmeren.Niet alleendezes
projectenvandeshortlistwordenhier
gepresenteerd,ookde28documentai-
reprojectenvandelonglistzijntezien.

Er zijn dus wel foto’s, een heleboel
zelfs. Ze zitten alleen verstopt, groten-
deels in boeken, al jaren een favoriet
presentatiemedium voor fotografie,
vooraldievandedocumentaire-soort.
Een boek biedt immers ruimte aan
context en verhalen. En hoewel de
meestefotografendiepnadenkenover
demanierwaaropzehunwerkzogoed
mogelijk over het voetlicht kunnen
brengen in eenmuseale omgeving, is
het goed dat de (nieuwe) organisatie
vanDutchDocbeslootdiepresentaties
achterwege te laten. Zededende afge-
lopen jarennooit recht aande veelzij-
digheid vandeprojectenen lietenhet
bezoek vaak achter met het bekende
‘hmm...tja’-gevoel.

Nu is er dusdemogelijkheid omde
voorgedragen documentairewerken
tebekijkenindevormwaarinzeaande
vakjury verschenen. En er is voor het
eerst een publieksprijs, gefaciliteerd
door het Fonds Anna Cornelis:
5.000 euro voor de fotograaf die de
meeste stemmenkrijgt. De 34 projec-
ten, inplaats vandegebruikelijke zes,
bieden een brede blik op wat er zoal
aan documentairefotografie wordt
gemaakt in Nederland en bieden de
kans misschien wel een heel andere
shortlist samente stellen.

Er kan altijd worden geredetwist,
nog afgezien vandediscussie over de
elkjaarterugkerendevraagwatnupre-
ciesdocumentairefotografie is. De zes
projecten die de vakjury koos (zie ka-
der boven) –waarbij het opvalt dat al-
leen Jan Rosseel niet, zoals demeeste
van zijn collega’s, met een schrijver
heeftsamengewerkt– lopenuiteenvan
eentijdschriftoverdebelevingvanna-
tuur in de stedelijke omgeving (Club
Donny) tot eenonderzoeknaar kinde-
renmethetFoetaalAlcoholSyndroom
(Het FAS-project) tot een veelkoppige
ontleding vandeRussische stad Sotsji
enzijnomgeving (The Sochi Project).
Dat laatsteproject zoumoetenwin-

nen. Er is al veel geschreven over The
Sochi Project, datdeafgelopenvier jaar
infasennaarbuitenkwamenhetwerk
heeftalveel lof toegezwaaidgekregen.
Terecht.Hetisvaneenomvangendiep-
gravendheidengemaaktmeteenvast-
houdendheid die jemaar zelden ziet.

Pak uw potlood en oordeel
FOTOGRAFIE DUTCH DOC AWARD

Only in Burundi Foto Anaïs López

Het FAS-project FotoAllard deWitte NL Foto Bert Verhoeff

The Sochi Project Foto RobHornstra

Bovendienisdekwaliteitvanzowelde
fotografie als de journalistiek steeds
constant geweest. Nuhet eindelijk af
is, ligtereenknoertdikboekenmogen
demakers Ruslandnietmeer in. Dan
heb je iets teweeggebracht.
Eengoedetweede?Ikkomernietuit.

Bert VerhoeffsNL, een soort staalkaart
vandeNederlandse identiteit, isgede-
gen en geestig uitgevoerd en godzij-
dankgeen15-miljoen-mensenreclame
geworden, maar roept ook te weinig
verbazingenteveel instemmingopbij
de kijker. Het FAS-projectontroertmet

eerlijkeportrettenvanbijzonderekin-
deren,maardenadrukligtmeeropde
bewustwordingdanopde fotografie.
VanAnaïsLópezwerdentweeprojec-

tengenomineerdvoordelonglist:Only
in Burundi, een eigenzinnige rondreis
door Burundi, en In the beginning no
bird sang, een fotografische tochtmet
eenblindemanals reisleider.

Het isonbegrijpelijkdathetfotogra-
fischminder interessante eerste pro-
ject het tot een nominatie schopte.
Zoalshetookonbegrijpelijk iswaarom
het indrukwekkend zorgvuldige

Border Theories van Elian Somers, over
depropagandistischemachtvanarchi-
tectuur in de voormalige Sovjet-Unie,
überhauptnietwerdgenomineerd.

Zie?Altijdwat.Maarnukaneindelijk
iedereen meedoen. Op naar het
Tropenmuseum, en vergeet uw rode
potloodniet.

DutchDoc PhotoAward 2014.
Tot 6 juli in het Tropenmuseum,
Amsterdam. DeDutchDoc
Award en de publieksprijs
worden uitgereikt op 10 juni.

BelgischeHerfst Foto Jan RosseelClub Donny FotoWolfgang Tillmans


