
Terug naar Petrozavodsk
In de zomer van 2018 bracht ik een kleine twee maanden door in Russisch Karelië voor
een artist in residence, waarvan vier weken in Petrozavodsk en drie weken in het 
natuurreservaat Kivach. Gedurende deze periode heb ik verder gewerkt aan mijn 
fotoproject geïnspireerd door de Russische fotograaf Sergej Prokoedin-Gorski (1863-
1944). 

Tussen circa 1905 en 1915 paste Prokoedin-Gorski het fotografische procedé van 
kleurseperatie toe om het Russische Rijk vast te leggen in kleur. Het 
kleurseperatieprocedé is gebaseerd op drie zwart/wit foto's: één gemaakt met een 
blauw filter, één gemaakt met een groen filter, en één gemaakt met een rood filter. 
Door de resulterende zwart/wit foto's, voorzien van dezelfde kleurfilters, exact over 
elkaar te plaatsen, wordt additief een kleurenbeeld gegenereerd.

Prokoedin-Gorski belichtte de drie benodigde foto's kort na elkaar, met intervallen van 
enkele seconden waarin hij filters en negatieven verwisselde. Alles wat zich tussen het
maken van de opnames bewoog, vertoont in de uiteindelijke foto - onbedoeld - 
afwijkende kleuren of verandert in fantoombeelden.

Overeenkomstig met Prokoedin-Gorski's foto's pas ik een soortgelijke techniek toe in 
mijn project Stilstand. Waar bij Prokoedin-Gorski de kleurafwijkingen en 
fantoombeelden technische imperfecties zijn, kiest ik welbewust voor een variabele 
interval tussen de opnames om het gewenste beeld te genereren.

In Karelië, en met name in Kivach, hebben in de zomer van 2018 hartelijke mensen me
opgenomen in hun kleine gemeenschap. En daarbij hadden ze ook allerlei vragen aan 
mij. Naast de foto's als resultaat, zijn ontmoetingen tijdens een maakproces minstens 
zo belangrijk voor mij, vooral in een tijd waarin de neiging bestaat om alles direct te 
politiseren en polariseren. De boswachter heeft me meermaals meegenomen op zijn 
patrouilles door het reservaat, twee teenagers wilden me hun dorp en favoriete 
plekken in het bos tonen, en met ornithologen heb ik vogels bestudeerd. 

Als vervolg op de artist in residence uit 2018 was er afgelopen november een 
tentoonstelling van mijn foto's in Vyhod Media Center in Petrozavodsk. Met onder meer
een reisbeurs van het Gerbrandy Cultuurfonds ben ik daar naartoe afgereisd om de 
resultaten van de residence te tonen en de kans om een aantal mensen weer te 
ontmoeten en gesprekken voort te zetten. Binnenkort volgt de eerste tentoonstelling 
van een selectie foto's van mijn project in Nederland.
 


