Bas van den Hout
Ik ben al langere tijd gefascineerd door onze menselijke fascinatie voor de
zee. Ik fantaseer en bedenk mij soms waar deze fascinatie vandaan komt. Van
oudsher, voordat men wist hoe de wereld uitzag, had het al een enorme aantrekkingskracht tot de mensen. Ze vroegen zich af wat er achter die horizon
lag. Vandaag de dag weten we hoe de aardbol in elkaar steekt en wat er achter die streep aan de horizon ligt, maar nog steeds fascineert deze ons. Is het
omdat die lijn aan de horizon ons plekken beloofd waar we nog niet eerder
zijn geweest, omdat het iets oneindigs verbeeld waar we onze gedachten kunnen laten varen. Waarom gaan vele mensen zo graag naar de zee en komen
zij daar tot zichzelf en tot rust? Is het de metafoor voor een open toekomst,
waarvan je nog niet kan zien wat er komen gaat of is het ons dierlijk instinct
en verlangen naar de oorsprong. Het schijnt zelfs dat ons lichaam gemiddeld
evenveel zout bevat als zeewater. Het is deze fascinatie en nieuwsgierigheid
waar ik mee aan de slag wil gaan. Ik wil graag mijn praktijk verbreden en met
betrekking tot deze fascinatie aan de slag gaan met fotografie. Aangezien
ik niet eerder met dit medium heb gewerkt ben ik benieuwd of ik het desondanks naar mijn eigen hand weet te zetten. Ik wil zien of ik er een eigen
beeld mee kan creëeren die deze fascinatie omvat.
Op de volgende pagina de geselecteerde analoge foto’s waarmee ik aan de
slag ben gegaan.

Hier zijn enkele schetsen. Voor de analoge foto’s die ik had, koos ik degene
met iemand die voor de zee staat. Ik vond het belangrijk om iemand op de
foto te hebben, dat men als kijker zich kon verhouden tot de persoon op de
foto. Toen ik de foto zwart-wit maakte en probeerde de lucht zwart te maken, voelde het te zwaar in vergelijking met de onderkant van de foto, dus ik
probeerde de foto donkerder te maken, zodat de twee delen meer verbonden
voelen.

Voor nu is dit het eindresultaat van de werkweek. Ik weet niet zeker of dit het
werk in zijn definitieve vorm zal zijn. Ik denk erover na om het beeld in een
lijst te plaatsen om het meer body te geven.
Het was een leuke ervaring om het proces te delen, maar ook nieuw voor
mij. Meestal maak ik dingen in mijn studio en deel ik het zodra ik zeker ben
dat het klaar is. Dus in die zin voelde het alsof je jezelf bloot gaf. Ik denk dat
dat ook is wat er met dit werk gaat gebeuren, een tijdje aan de muur hangen
en kijken of ik tevreden ben of niet of dat ik er juist iets aan wil veranderen.
Voor nu is dit het beeld als resultaat van deze week. Ik maakte het bovenste
deel zwart met zachte pastelkrijt en daarna heb ik het geschuurd. Ik deed dit
eerder met andere werken en toen, vanwege het reliëf en vuil op de vloer,
werden sommige delen wit en deden mij denken aan sterren, dit element
probeerde ik opnieuw te gebruiken in dit werk.

