
FOTOGRAFIE & DANS 

Speech bij de opening fototentoonstelling Second Stage van Goran Turnšek. 

Beste mensen, 

Eerst wil ik iets zeggen over de niet te onderschaIen betekenis van fotografie 
voor dans, daarna ga ik in op het speciale thema van de fototentoonstelling van 
Goran: Second Stage. 

Zonder dans geen dansfotografie, maar zonder dansfotografie ook geen dans, in 
ieder geval niet in de krant. En dat is het medium waar ik vooral voor werk. Ik 
durf te beweren dat in deze Mjden waarin er gevochten wordt om de schaarse 
ruimte voor arMkelen over podiumkunst er lang niet zo veel dans in de krant zou 
staan, als er niet zulke prachMge foto’s (rechtenvrij ☺) bij aangeleverd zouden 
worden. Ze geven sMjl aan de krantenpagina’s, zijn vaak estheMsch, prikkelend 
of uitdagend, soms geheimzinnig of mysterieus en trekken bijna alMjd de 
aandacht. 

Steevast wanneer ik de krant opensla, hoop ik op een mooie foto bij mijn 
recensie of reportage. En zelfs als het om die idioot kleine postzegelfoto’s gaat 
bij een zogenoemde C-recensie, dan nog ben ik blij als ze daar een estheMsch 
mooie of opvallende fotokeuze bij hebben gemaakt. Op de internetsite 
verschijnt die foto namelijk wel over de volle schermbreedte. De online-
redacMe is alMjd erg blij met alle geuploade foto’s, zeker als het om een 
voorstelling gaat met meerdere choreografieën. Online kunnen ze veel meer 
foto’s kwijt. Bij voorkeur van elke choreografie één. 

Bij de redacMe wordt namelijk wel eens geschamperd dat wij dansrecensenten 
niet mogen klagen over de aandacht die dans krijgt in De Volkskrant, in 
verhouding tot de niche die zij vinden dat dans is, en de aantallen 
toeschouwers die met name in de kleinere zalen worden bereikt. 

Toch vallen ze vaak sMl wanneer ze de foto’s zien. Daarmee kunnen zij ook een 
saaie krantenpagina opwaarderen. 

En, eerlijk, aan een goed gemaakte dansfoto kun je behoorlijk wat aflezen over 
de danssMjl of de danstechniek die aan de basis ligt van een choreografie. 



Ik herinner mij, dat ik in mijn beginperiode bij de Volkskrant, inmiddels alweer 
19 jaar geleden, naar Heerlen mocht om daar een reportage te maken over het 
net gestarte dansgezelschap Euregio Dans Forum, onder leiding van de Duitse 
choreograaf Jochen Ulrich. Heerlen kon zijn geluk niet op met de 
binnengehaalde Duitser. Zich niet realiserend dat hij in Duitsland eigenlijk al op 
een zijspoor was beland. En al in de herfst van zijn carrière was. 

Met één blik op de foto boven mijn reportage oordeelde mijn toenmalige chef 
kunst, Ariejan Korteweg (ook danscriMcus), dat het om een ouderwetse danssMjl 
ging. Hij zag het aan de manier waarop de twee mannelijke dansers elkaar 
omarmden in een duet. Later kreeg hij gelijk, toen Euregio Dans Forum aan 
geruzie en tegenvallende voorstellingen snel ten onder ging. De sMjl van 
choreograferen oogde inderdaad tamelijk achterhaald. 

Een dansfoto kan dus veelzeggend zijn; sterker nog: een dansfoto kan bepalend 
zijn of een recensie al dan niet wordt gelezen. Dat blijkt uit lezersonderzoek. 
Soms kondig ik vooraf terloops aan: ik heb schiIerende foto’s ontvangen. Of 
plak ik een fotootje in het mailtje waarbij ik smeek of er toch a.u.b. wat ruimte 
gemaakt kan worden voor een bepaalde recensie. Het kan de doorslag geven. 

Vroeger, in het pre-digitale Mjdperk, kregen wij in onze persmap alMjd prints van 
dansfoto’s mee. Best een kostbaar grapje voor een dansgroep. Ik moest dan ’s 
avonds alMjd nog langs de redacMe in Amsterdam rijden om die foto’s daar in 
het holst van de nacht in het juiste postvakje te leggen, in de hoop dat ze dan ’s 
ochtends door de eindredacteur gevonden én gebruikt werden. Ook als ik een 
voorstelling in RoIerdam of Arnhem had gezien. Soms stuurden gezelschappen 
foto’s direct naar de redacMe en hopelijk kwamen ze daar in de juiste map 
terecht. 

Thuis koester ik daardoor nog een paar prints van iconische foto’s zoals van 
Édouard Lock (choreograaf en fotograaf) van LaLaLa Human Steps, met de lange 
benen van zijn waterstofperoxide muze Louise Lecavalier. Er is zelfs een speciale 
Volkskrant-lamp, een verzamelexemplaar, waarop een foto van een  
dansvoorstelling staat van KriszMna de Châtel met (ik dacht) Goran in acMe. En 
mijn recensie eronder. Dat uitgeprinte Mjdperk ligt inmiddels achter ons. Alles 
gaat tegenwoordig digitaal, wel zo snel, handig en kostenbesparend. 

Des te spijMger dat ik merk dat dansfotografie steeds vaker een sluitpost wordt 
op de begroMng. Op zich is het begrijpelijk wanneer freelance-werkende 



choreografen met zo weinig subsidie op alles moeten beknibbelen en daardoor 
ook de fotografie proberen zo goedkoop mogelijk te realiseren. Bij een enkeling 
zijn er soms zelfs op de dag van de première nog geen foto’s beschikbaar. 
Steeds vaker vragen ze ook bevriende mensen om wat foto’s te maken. Terwijl 
dansfotografie echt een vak is. Het maken van een goede dansfoto vereist 
talent, ervaring en kennis. Juist om opMmaal om te gaan met beweging, sMjl, 
licht, estheMek, scherpte, diepte enzovoort. En ook om de dansers zo mooi 
mogelijk uit te laten komen. Kennis, ervaring, talent, vertrouwen. Daarvoor 
moet dus worden betaald. Het belang van goede dansfoto’s kan niet worden 
onderschat. 

Wel curieus dat er eigenlijk nog best weinig mee gebeurt. Eigenlijk zouden 
mooie persfoto’s, mits een fotograaf daarvoor fair is betaald, ook met publiek 
gedeeld moeten worden. Het zou aangemoedigd moeten worden dat deze 
foto’s gedeeld en geupload worden. Mits natuurlijk met naamsvermelding. 
Daar ben ik zelf ook voorstander van wat recensies betref: deel die teksten of 
quotes (met bronvermelding). Hoe meer, hoe liever. Er kan nog zo veel meer 
met fotografie. Toeschouwers mogen terecht hun smartphone niet gebruiken 
Mjdens een voorstelling – verschrikkelijk afleidend die oplichtende schermpjes – 
maar waarom na afloop geen meet & greet georganiseerd op het podium. Of 
nog even een toegif voor een filmpje, dat toeschouwers kunnen delen. We 
hebben zo veel virtuositeit om te verkopen, maar we gaan er zo behoedzaam, 
bijna verlegen mee om. Tot zover mijn oproep om veel meer te doen met de 
fotogenieke kant van dans. 

Nu het thema van deze bijzondere fototentoonstelling van Goran Turnšek – een 
mooi parMculier iniMaMef, dat uitmondt in een fotoboek, eind oktober hier 
gepresenteerd. Foto’s van dansers die na een opvallende danscarrière een 
nieuw podium hebben gevonden, vaak buiten de spotlights, en met steun van 
het Omscholingsfonds. Dansers van gisteren in het leven van vandaag. 

Bijzonder is dat de houding van de geportreIeerden alMjd toch hun dansers-
achtergrond verraadt. Een uitgedraaid been, een geflexte voet, een kaarsrecht 
gestrekte arm, een gespierde acMe achter een bureau. Grappig ook, die 
ondeugende bilnaad boven een spijkerbroek. 



Het is duidelijk een keuze van Goran om deze oud-dansers met hun hoofd 
afgewend van de camera te fotograferen. Waarom kijken ze ons niet aan? Zijn 
ze het beu, alMjd maar geleefd te hebben naar die kriMsche blik van de 
toeschouwer? Of kijken ze naar een ander punt, naar hun nieuwe ‘podium’, 
naar hun Second Stage? 

Wie op Gorans site kijkt, ziet dat het een sMjlkenmerk is van zijn fotografie; in 
een serie over zijn bij een jachtongeluk omgekomen grootvader, treedt hij zelf 
in diens voetsporen, met zijn hoofd van de camera afgewend. Zijn 
gezichtsuitdrukking verbergend. Dat intrigeert. Je kijkt als het ware mee naar 
binnen, alsof je de diepte van een verleden inkijkt. Alsof gisteren er nog was. En 
dat geldt ook voor de hier geportreIeerde dansers. 

Aan het fotowerk van Goran kun je zien dat hij affiniteit heef met lichamen. Hij 
heef oog voor verhoudingen en ziet in simpele ruimtes (een tafel, een bank) 
een podium. Niet om te shinen of te stralen, maar om simpelweg te zijn.  

Overigens zie je maar weinig van zijn modellen lachen. Of het moeten die 
piepjonge balletdanseresjes zijn in de studio, die bijna verrast kijken dat hij juist 
hen portreIeert. Zijn fotografie brengt je dicht bij het onderwerp. En laat 
tegelijk ruimte, door die afgewende gezichten. 

Oud-dansers worden vaak als nieuwe werknemers geroemd om al hun 
kwaliteiten, opgedaan Mjdens hun opleiding en carrière: doorzelngsvermogen, 
incasseringsvermogen, uithoudingsvermogen, discipline, accuraatheid, precisie, 
geduld, enzovoort. Fotograaf Rob Becker, die niet de minste voor zijn camera 
heef gehad zoals Elvis Costello en Prince, was dan ook verbluf toen hij dansers 
fotografeerde voor zijn fotoboek Ballet in the studio: ‘Dit zijn grote atleten’, zei 
hij. Vaak hoor ik dat van fotografen: betere modellen bestaan niet. 

Ik zou daar ook aan willen toevoegen, hun oog voor detail is opvallend. 

Zou uit al die kwaliteiten niet meer gehaald kunnen worden, voor de danskunst, 
denk ik wel eens? Als al die kunstvakbroeders uit andere disciplines zo onder de 
indruk zijn van dansers en oud-dansers, waarom buiten we dat niet meer uit? 
Zijn dansers en oud-dansers eigenlijk niet veel te bescheiden? Neem een 
voorbeeld aan oud-sporters. Die krijgen vaak genoeg goede banen in 
sportbonden of als teamcoaches. Ook als ze uit andere disciplines komen. Ik 
was overigens blij verrast dat Nancy Euverink opdook in een televisiereclame 
voor homeopathische medicaMe tegen reuma. 



Daarmee kom ik bij mijn laatste punt voor vanmiddag. Zouden de hier 
geportreIeerde oud-dansers, en hun collega’s, niet een grotere rol kunnen 
spelen in commissies en bij fondsen. Te vaak ontbreekt de stem van de danser 
in een commissie die oordeelt over subsidies of prijzen. Zeker nu de 
bestelwijziging bij de Raad voor Cultuur hoog op de agenda staat en Fair 
PracMse eindelijk meer aandacht lijkt te gaan krijgen, zouden oud-dansers hun 
stem moeten (kunnen) laten horen, in debaIen, op podia, in commissies. Zij 
hoeven niet meer te vrezen voor repercussies die hun danscarrière kunnen 
schaden. Ze maken inmiddels carrière op andere terreinen, als bouwvakker, 
osteopaat, verloskundige, personal coach, pianoleraar of fotograaf. Zij kennen 
de prakMjk op de vloer als geen ander. En ze kennen de wereld buiten de studio. 
Ik hoop hun stem vaker te horen. 

Zonder dans geen fotografie, zonder fotografie geen dans. Zo begon deze 
speech. En hoe tegenstrijdig ook, om de kunst die bestaat uit beweging te 
willen vangen in sMlstaand beelden, toch wil ik benadrukken: fotografie is een 
van de sterkste middelen om dichter bij dans te komen.  

AnneIe Embrechts    donderdag 7 september 2017


