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Een verhaal vertellen
Interview met Rob van Bruggen

tijdschrift voor kunst & literatuur
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Lizan van Dijk & Ruud Vermeer

Fotoshoot op locatie

Eigenlijk is de druk op de knop van zijn fototoestel het meest simpele van het hele proces.
Wat eraan voorafgaat bereidt Rob van Bruggen tot in het kleinste detail voor.
Als hij eenmaal een model heeft gevonden, gaat hij op zoek naar kleding en ‘Props’,
die hij koopt of huurt. Hij besteedt veel zorg aan de enscenering. Verreweg de meeste tijd
gaat voorbij in het zoeken naar het juiste model. Zijn foto’s vertellen een verhaal waarbij
ook de omgeving een grote rol speelt. Veel van de opnames maakt hij buiten in de natuur.
“Ik loop soms avonden door de natuur te wandelen op zoek naar de
juiste locatie. Vooral van de paden af, waar je de meest bijzondere
plekken vindt. Dat leverde mij nog wel eens een bekeuring op.
Als ik zo’n plek gevonden heb, bezoek ik deze nog in verschillende
jaargetijden en kijk naar het juiste licht. Met meerdere mensen,
accu’s, veel spullen en apparatuur komt zo’n foto tot stand”
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Zijn vader had vroeger een donkere kamer, maar verder was er niemand in zijn familie die zich echt met kunst bezig hield. Bij hem is het
ooit begonnen met het maken van vakantiefoto’s waar hij meteen al
de nodige aandacht aan besteedde.
Rob heeft vroeger getekend en geschilderd. Hij heeft de Grafische
school gedaan en begon te werken als grafisch ontwerper en later als
illustrator. Dat was nog in de tijd dat advertenties getekend moesten
worden. Een paar jaar later heeft hij een tijd lang airbrush schilderijen
gemaakt. Dat was in die tijd in de mode en daarmee had hij succes.
Hij kon er een paar per week maken en ze verkochten goed. Ze werden onder andere geëxposeerd in ziekenhuizen en bibliotheken.
Toen de airbrush-hype een beetje over was, is hij over gegaan op il-

lustratief werk met inkt, aquarel gecombineerd met airbrush.
Hij houdt van stripverhalen en kon tijdens de Haarlemse stripdagen
veel illustratief werk verkopen.
Doordat hij een studio kon huren in het voormalig Haarlemse
belastingkantoor, besloot hij verder te gaan met fotografie. Hij wilde
eigenlijk dezelfde ideeën fotograferen die hij normaal zou tekenen.
De studio apparatuur werd ineens heel betaalbaar door Chinese producten. Om zich de studio eigen te maken volgde hij een korte cursus
en begon vervolgens een jaar lang modellen te fotograferen. Het
waren portfolio’s voor jonge vrouwen die zich bij modellenbureaus
wilden aanmelden. Op deze manier leerde hij het vak kennen en kon
hij zich uitleven op techniek en belichting.
Vervolgens vond hij het tijd om aan geënsceneerde kunstfotografie
te beginnen. Met zijn eerste vier foto’s stapte hij naar Kunstcentrum
Haarlem en kreeg daar tot zijn verrassing een solo-expositie.
Vlak daarna bood de gemeente Haarlem hem een expositie aan in
de Haarlemse Kunstkamer. Een glazen kubus in het centrum van
Haarlem, waar elke twee maanden een kunstenaar de aandacht
krijgt. Daarna volgden nog expo’s onder andere in het Haarlemse
Provinciehuis en het Noord-Hollands Archief.
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Omdat hij de smaak van het exposeren te pakken kreeg, was hij
ondertussen lid geworden van Kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons
Doel. Met de aangesloten kunstenaars exposeert hij regelmatig in
Galerie de Waag en het Haarlemse stadhuis en op andere locaties.
“Ik heb niet zoveel met het fotograferen op zich. Ik heb het fototoestel nodig om het beeld vast te leggen wat ik gecreëerd heb. Je zult
mij nooit met een camera door de stad zien lopen om spontaan foto’s
te maken. Ook ben ik niet zo geïnteresseerd om in opdracht foto’s te
maken. Of het zou een opdracht in de stijl van mijn vrije werk moeten
zijn. Het is altijd echt mijn eigen idee, mijn eigen ontwerp dat ik in
mijn hoofd heb zitten en dat ik wil uitwerken.”

De modellen
Dat heeft ook met het uitzoeken van een model te maken. Daar is
hij soms wel een jaar naar op zoek. Voor zijn gevoel moet het model
de mensen aanspreken. Ze moet iets hebben waardoor de kijker geboeid raakt en zich gaat afvragen wat ze voor iemand is. Hij probeert
de ziel van zo’n meisje te vangen.
Zijn modellen zijn bij voorkeur roodharige jonge meisjes. Het is
vooral een houding of oogopslag die hem opvalt. Hij spreekt ze aan
op straat en geeft ze zijn visitekaartje. Daarbij vraagt hij of de ouders
willen reageren. Ze kunnen dan op zijn site naar zijn foto’s kijken en
beslissen of ze meedoen. In principe wil hij dat de moeder bij het
maken van de foto’s aanwezig is. Het is best spannend voor zo’n
meisje om te poseren en dan is ze meer op haar gemak. Dat geldt
natuurlijk ook voor de ouders. Het is bijvoorbeeld best een aparte
ervaring om in de schemering in het water te moeten staan met een
zalm in je handen.

Emma

Anna en de reis van de zalm

Diverse meisjes die hij tijdens verschillende sessies heeft gefotografeerd zijn daarna professioneel model geworden. Eén ervan kwam
al op haar vijftiende bij de Paris Fashion Week terecht. Hij kwam
erachter dat zodra ze bij zo’n modellenbureau onder contract staan,
hij ze kwijt raakt.
“Soms loop ik tegen een vorm van censuur aan. Zo had ik een paar
jaar geleden een foto gemaakt van een naakte vrouw die 30 jaar oud
was, maar die er veel jonger uitzag. De galeriehouder vond het een
mooie foto, maar wilde hem niet exposeren vanwege de gevoeligheid
van afbeeldingen met jong naakt. Hij heeft de foto toen wel elders
geëxposeerd.
Ik fotografeer bijna geen naakten meer. Niet omdat ik daar een probleem mee heb, maar omdat het niet mijn ambitie is. Het gaat me om
het verhaal dat ik met mijn foto’s wil vertellen. Als daar naakt bij te
pas komt, is dat prima en dan ga ik dat ook niet uit de weg.”
Van Bruggen verwerkt soms beelden van oude meesters, zoals
Vermeer en Klimt in zijn foto’s. Het is dan meer een soort ode aan of
persiflage van een bekend kunstenaar of stroming.
Hij laat zich ook meer inspireren door de schilderkunst, dan door het
werk van andere fotografen. Zijn voorliefde voor meisjes met rode
haren doet denken aan het werk van schilders als Dante Gabriel Rossetti en John William Waterhouse. Hij bekijkt ook vaak de schilderijen van deze Prerafaëlieten, voor hij aan de slag gaat. Hij verwerkt al
deze beelden en indrukken op geheel eigen wijze in zijn foto’s.
http://www.shadowandhighlights.nl

Exposities:
tot 1 mei Van Duivenboden Interieur, 1e etage, Gedempte Oude Gracht 90-94, Haarlem
Foto’s zijn te koop en te huur bij Kunst Centrum Haarlem
Gedempte Oude Gracht 117-121, Haarlem
Anna’s gouden eeuw
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The Monet robbery
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