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Onafgehandeld
7 ok tober 2011 » Door Johan Swinnen
Isabelle Pateer stelt in haar fotoreek s ‘Unsettled’ een serie vraagtek ens bij het
wereldwijde fenom een van de industriële uitbreidingen en de gevolgen ervan en
doet dit aan de hand van een studie van het Vlaam s dorpje Doel. Het is een
fotoreek s bestaande uit twee luik en. Fase 1 focust op het Vlaam se dorp Doel
waar leefom geving plaats dient te m ak en voor grootschalige
havenuitbreidingen. Fase 2 focust op de ontwik k eling van
natuurcom pensatiegebieden. Hiervoor m oeten gecultiveerd gebied
(voornam elijk polderlandschappen) en de bewoners ervan verdwijnen voor
‘wilde’ natuur die de im pact van de industrie m oet com penseren. Dit zorgt voor
een artificieel contrast tussen natuur en cultuur.
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De Nederlandse fotografe Isabelle Pateer is sinds 2003 professioneel aan de
slag als fotograaf in ons land en het project wordt ondersteund door het Fonds
Anna Cornelis. Haar foto’s begeven zich op het terrein van de binnen- en
buitenwereld. Als een zoek tocht tussen de wereld die dan weer eens
vervreem dend is, dan desolaat, dan suggestief en dan prik k elend, m aar ons
steeds confronteert m et k leine situaties in het dagelijk s leven gespeeld door de
inwoners zelf van Doel. Haar fotografie is een tonen van iets: een om k aderd
stuk je werk elijk heid.
In de galerie in Roeselare toont ze beelden uit de m erk waardige serie
‘Unsettled’ die gezien de objectiviteit van haar blik , een grote aanspraak op
feitelijk heid k unnen m ak en. Het is, m et nam e in deze contem poraine tijd van
digitale fotografie, telk ens ook de uitdaging om een vraag te stellen, nam elijk :
wat is de werkelijkheidswaarde van dat beeld?, want er wordt een illusie aan
toegevoegd. Isabelle bevestigt nadruk k elijk dat het m edium fotografie een
volwaardig m edium van uitdruk k ing, inform atie en com m unicatie is dat zij
bespeelt en gebruik t als een vehikel om zich te verzoenen m et het leven. Haar
foto’s stralen im m ers de angst uit van de stilte net voor of na iets dram atisch in
die onzek ere setting van Doel.
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Het rijk e oog van Isabelle heeft zijn richting, zijn filters, zijn blinde vlek k en, zijn
aantrek k ingspolen, zijn trillingen, zijn k nipperingen voor het (on-)gewenste, zijn
opentrek k en voor het verlangende, zijn starende en vluchtige blik k en, zijn
k leppen en zijn lenzen, zijn scherpten en zijn wazigheden,… Het is zek er geen
“onschuldige“ blik . Het is boeiend om zien dat Isabelle haar fotografisch oog
gedrenk t heeft in de wereld waarvan zij deel uitm aak t. Afk om stig uit Hulst en
dus dicht bij Doel opgegroeid.
Haar werk heeft te m ak en m et een plastische en picturale visie. De
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schilderk unst is im m ers veranderd zodat het ‘schilderachtig’ fotograferen van
Isabelle er ook anders uitziet. Het blijft echter fotografie gem aak t m et het oog
dat gevoed werd door de schilderk unst van onze tijd. Er is de zin voor de
suggestieve abstractie, vooral in Pateer haar zeer sobere uitvoeringen. Deze
soberheid is im m ers verbonden aan de ‘m inim alisering’ die de fotografie zelf is.
Fotograferen voor Pateer is zonder m eer interpreteren. Haar foto’s hebben
m eer weg van een miniatuurwerkelijkheid.
Het elem ent van de toek om st en de k racht, belichaam d door de
geportretteerde jongeren, staat in contrast m et de ontk rachte om geving. Je
k rijgt een beeld van de toek om st in een plek die uiteenvalt, een beeld dat een
wrang gevoel oplevert. Met haar intrigerende foto’s, waar een sluier van ‘zich
nergens thuis te voelen’ over hangt, visualiseert Pateer hoe de m ens tot een
toestand van vervreem ding k om t ten opzichte van zijn oorspronk elijk e
om geving en stelt ze vragen bij het nut van groei, ontwik k eling en vooruitgang.
Zij doet dit zoals zij k ortverhalen zou schrijven m et de afstandelijk heid van een
k unstfilosoof door het beeld te overm eesteren en nu en dan m et de ironie van
een voyeur, een chroniqueur van een werk elijk heid – echter niet van dé
werk elijk heid.
Tot slot, deze ex pansie en politiek e touwtrek k erij is niet alleen in Vlaanderen
getoond, m aar geldt ook voor andere landen in de wereld. Kijk m aar naar het
werk Fish Story dat zich toespitst op de haven en de havenuitbreidingen van de
laatste m arx istische fotograaf Allen Sek ula. Zijn them a is het fotograferen van
de welvaart, arm oede en politiek e m achten in de grote havensteden over de
hele wereld. Sek ula en Pateer stellen zich vragen wat er overblijft van onze
havensteden in de nasleep van een geglobaliseerde econom ie. Ga dat zien!
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