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Ik ondernam in Mei/juni 2022 een studiereis naar Travis Bower in Alberta. Ik wou door analoog te filmen en
fotograferen op zoek gaan naar een beeldtaal die mijn verlangen om herinneringen in beeld te brengen
combineert met Travis Bower’s leven in de heuvels van Alberta. Travis leeft in groot contrast tot mijn leven:
waar ik mijn energie haal uit een bruisend karakter van een een stad, komt Travis tot zijn recht (en tot rust) in de
heuvels en bergen van Alberta, het liefst alleen, met pijl en traditionele boog. Zojuist heb ik mijn hand kunnen
leggen op een eerste ruwe versie van het filmmateriaal dat ik samen met Travis heb gemaakt, en maakt
daarmee ook een mooi moment om dit verslag te schrijven, en te reflecteren op het proces. De afbeeldingen in
dit verslag zijn stills van het 16mm materiaal wat ik schoot samen met Travis.

Omgaan met veranderingen
Zoals wel vaker met projecten waar een documentaire aspect aan vast zit, loopt alles anders dan gepland.
Origineel plan was om te gaan in maart of april. Hiervoor had ik ook een ticket geboekt maar vanwege het
werkschema van Travis (doet seizoenswerk, voor weken of maanden buiten in de winter) werd dit opgeschoven
naar eind mei. De vlucht werd hiermee wat duurder, maar kwam uit op ongeveer het bedrag waarvoor jullie mij
hebben gesteund. Hierdoor werd de praktische kant van de shoot wel wat eenvoudiger (minder buiten in
sneeuw, en temperaturen niet meer diep onder nul) maar verdween ook een stuk karakter waar ik heel
benieuwd naar was: Travis in de sneeuw. Daarbij kwam ook dat eenmaal daar, veel locaties die we voor ogen
hadden vanwege de nieuwe data, vanwege het weer tóch nog niet open waren gesteld. Daarnaast duurde mijn
eigen reis naar Canada geen 12uur maar 28 uur. Ik kwam erg moe aan. Travis’ reactie na mijn aankomst was
typerend voor hoe hij op alle tegenslagen zou reageren: “you are here man, it’s all good.”

Travis is als persoon, maar ook in zijn trips in de natuur, iemand die tegenslagen ondergaat, doorzet, en
vervolgens een pad kiest wat zich aandient en daar zich dan vol op stort. Zijn korte opmerking over mijn
aankomst resoneerde direct, het bracht me in een andere ‘mind-space’. In de de voorbereiding van deze
studiereis had ik door werkomstandigheden veel minder tijd dan ik had gehoopt om mij inhoudelijk voor te



bereiden. Ik baalde hier enorm van. Het dwong me om zelf op flow en talent de studiereis in te gaan, en meer te
reageren op het moment. Travis’ reactie ging voor mij hier ook over: ik ben er nu, en nu gaan we verder.

Rust
Ondanks dat mijn bagage nog niet was aangekomen, gingen we direct na aankomst alvast een dag de bergen
in. De wilde natuur van de Rocky Mountains in Alberta is overweldigend. Het is een wildheid van natuur dat ik
nog niet eerder heb gezien, waar ik elk moment bearspray op zak heb vanwege de grizzly’s, bomen omvallen
en decennialang liggen, gras groeit zo hoog als het kan en dikhoornschapen likken het zout van de onverharde
wegen. Rond zonsopgang en ondergang is het ronduit gevaarlijk om rond te wandelen vanwege de grizzly’s,
zwarte beren, poema’s en elanden. Het is in deze omgeving dat Travis zich het meest op zijn gemak voelt,
zowel overdag als ‘s nachts. Hij heeft een redelijke minimale uitrusting mee, maar wel van hoge kwaliteit. Ook
zijn energieniveau was het hoogste in de natuur. Vergeleken momenten waar we bij zijn ouders’ huis verbleven
tussen de camping- en hiketrips door, was het verschil merkbaar. Hij trekt zich terug in zijn kamer. In de bergen
hoorde ik hem veel meer. Maar ook waren er genoeg momenten waar hij alleen op pad ging, om ook even
alleen te zijn. Ookal was het mijn eerste keer kamperen in ‘bear country’ én we net verse grizzly tracks hadden
gevonden, stond hij erop dat we apart in een eigen tent zouden slapen. “I need my space man!” De eerste
nacht heb ik niet veel geslapen.

Memory cinema
Ik neem eerder ervaren highlights uit zijn geheugen als startpunt voor mijn shots. Onderweg naar de heuvels en
bergen voerde ik gesprekken met Travis over zijn herinneringen. Wat vooral naar boven kwam, was niet zozeer
concrete situaties, geluiden, of uitzichten: het ging hem om de flow-state. Een staat van zijn, waarin je voelt dat
je in de zone bent. Op basis van dit idee heb ik samen met Travis een simpel idee vormgegeven wat onze
uitgangspositie werd voor alle shots. Dit combineerde ik met een testshoot welke ik digitaal heb gefilmd bij onze
eerste trip de bergen in. Ik probeerde verschillende soorten shots, op basis van Travis’ eerdere werk wat hij
online heeft staan. Het ging mij om verschillende shots te maken, en te focussen op wanneer ík het voelde. Dit
moment was vrij duidelijk, toen ik een specifiek shot maakte en met mijn oog in de viewfinder en een rust over
me heen voelde komen. Aangezien ik op een digitaal format filmde met dezelfde lenzen en sensorgrootte als de
‘gate’ van de analoge camera, kon ik de vorm vrij exact uittesten, en ook eenmaal terug op onze standplaats,
direct op de laptop bekijken en het idee testen in een erg ruwe montage. Een combinatie van digitale
voorbereiding en analoge uitwerking dus.



Documentaire realiteit van rust.
In het uiteindelijke werk probeer ik een herinnering van Travis voelbaar te maken. Een filmkunstwerk, een
installatie met documentair-filmische elementen. Hij is alleen, constant in beweging, genietend van natuur, het
alleen zijn, en kan alles zelf bepalen. Zo komt hij in zijn flowstate, zijn centrale herinnering. Dit vastleggen op
16mm film, met mij als redelijk ambitieuze cameraman, kwam daar mee in conflict op onze draaidagen. Hij
moet constant wachten. Hij kan niet alleen de keuzes maken. Het is het tegenovergestelde van de flowstate: hij
moet steeds rekening houden met mij. Stoppen. Wachten. 90 seconden performen, en dan weer uren wachten.
Maar, hij is een enorme doorzetter (in alles wat hij doet). Dus het gefilmde materiaal is daarmee een
documentaire realiteit: scènes en shots op basis van hoe hij het normaliter echt ervaart, maar het productie
moment zelf is toch ook echt samen aan de arbeid en lijkt totaal niet op zijn flow. Het zorgt er grappig genoeg
voor dat ík wel in een flowstate kan raken, waar ik steeds trefzekerder wordt met mijn shots (ik nam overal 1
lang shot van) en mijn tijd pak om deze voor te bereiden. Het werpt voor mij een interessante vraag op hoe
documentaire realiteit kan samenkomen met dan ook echt de flow van Travis. En vraag voor later om verder te
onderzoeken…

Tijd nemen om het shot te maken
De tijd in de bergen zorgt ervoor dat er goede voorbereiding kan plaats vinden voor elk shot. Dit is ook nodig
omdat van elke scène 1 enkel shot neem, en dus ‘raak’ moet schieten. Om niet gehaast te werken, maar de tijd
te nemen totdat ik het shot en actie had gevonden die echt werkte was een verademing. Ook werd de tijd die ik
nam, eigenlijk altijd wel echt beloond. Hier kon ik echt enorm van genieten, en is zeker iets wat ik wil
meenemen naar volgende projecten.

Invloed van analoge film op werkproces
In een zekere zin heeft mijn proces ook een rijm met hoe Travis zich beweegt in zijn omgeving: goede spullen
mee, maar wel ook minimaal. Ook is Travis iemand die graag modern en hoge kwaliteit mengt met vintage
spullen zoals kleding of het schieten van een traditionele boog. Hier is ook een rijm met hoe ik graag werk: ik
werk bijvoorbeeld met de laatste mobiele zender- en shotgun microfoons die ik draadloos monitor met mijn
iphone en airpods, en combineer dit met het analoge process van 16mm film.  Zoals beschreven in mijn



aanvraag ben ik al een poosje mee bezig met analoog filmen, en ook met een studiereis als deze, waarin ik op
een andere manier probeer te werken en me wil laten inspireren, was ik benieuwd of analoog werken nog zou
werken. Wellicht had digitaal beter gepast? Dit kan ik ook positief beantwoorden: Ik ervaar deze reis als een
soort ‘lock-in moment’ voor mijn werkwijze met analoge film.

Flow state cinema
Ik denk dat het project meer richting flowstate gaat dan concreet het gevoel van een herinnering, of memory
cinema. Flowstate ís de herinnering, maar ik weet nog niet of ik met dit project ook de taal van herinnering kan
spreken. Wellicht komt dat nog in een latere fase, maar de kracht van het materiaal, en de momenten samen
Travis, zat meer in het moment en het zoeken naar deze flowstate. Dit past ook beter bij het studie karakter van
mijn reis, waarin ik ook mijn eigen werkwijze onderzoek, experimenteer en dat ook naast werkvormen leg van
Travis, hoe hij als persoon dichtbij zichzelf komt met wat hij doet.

Filmloop
De filmloop uitwerking en beschrijving is wel ongeveer exact zo gelopen als beschreven. Ik schreef:
“...Er is geen tijdsboog, geen ‘acte’, geen ontwikkeling van het hoofdpersonage. Slechts deze herhalende actie,
alsof je zelf als kijker terugdenkt aan die tijd dat je het bos in ging. Je vergaapte aan de de grandeur van de
natuur, en genieten van kleine momenten. Stilte. Door de wind wiegende bomen. Een dode vos in een
uitgeholde boom. Smeltende sneeuw, verwordt tot een stromend water.”

Momenteel zit ik in de montage, en waar het exact naartoe gaat, weet ik niet. Ik weet wel dat ik afgelopen
weken, na terugkomst uit Canada redelijk vaak in de stress zat. Soms overprikkeld door hoeveelheid aan werk
en andere zaken. En dat dán het werken en bekijken van de montage, me veel rust wist te geven. Het geeft me
vertrouwen in de uitwerking van dit experiment.

Deze studiereis is mogelijk gemaakt door Stichting Gerbrandy Cultuurfonds en Gemeente Utrecht.


