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In een van zijn sterkste jeugd-
herinneringen kijkt Hiroshi
Sugimoto (1948) vanuit een
trein die op een hoge klif rijdt
uit over de Grote Oceaan. Zo-

ver het oog reikt alleen azuurblauw
water en een schitterende hemel,
messcherp van mekaar gescheiden,
als door een samoeraizwaard. Pas
later kon hij duiden waarom het zo’n
indruk had gemaakt: het was alsof
hij iets primordiaals had gezien, een
oertafereel dat er altijd was geweest
en ook altijd zou zijn.

Het is vooral die treinrit die hem
meer dan twintig jaar later deed
beginnen met zijn Seascapes. Zee-
zichten van over de hele planeet.
Opnieuw alleen lucht, water en een
horizon. De werken hebben concrete
namen – Caribbean Sea, Jamaica,
1980; of Boden Sea, Uttwil, 1993, door
U2 gebruikt voor de cover van No line
on the horizon – maar dit project gaat
niet over specifieke plekken en mo-
menten. Vandaar ook het zwart-wit,
de fotografische taal van de on-
eindigheid, de eeuwigheid, of de tijd-
loosheid. Jammer dat er geen zit-
bankje middenin de ruimte in het
Amsterdamse Foam staat. In deze
grote tableaus kan je jezelf, traagjes
aan, helemaal verliezen. Een erva-
ring zoals ook schilderijen van Roth-
ko die bieden.

Tussen Tokio en New York
Sugimoto’s beelden hebben bijna

altijd dat boeddhistisch-meditatieve,
maar dat effect creëert hij via extre-
me technische precisie. Het is con-
ceptuele fotografie pur sang, maar
tegelijk is ze hyperconcreet en aards;
Sugimoto fotografeert wat hij door
de zoeker van zijn camera ziet, punt.
Alleen heeft – of geeft hij, door zijn
superieure techniek – datgene wat
hij waarneemt zoveel lagen dat what

you see nooit is what you get.
Hij is een oosterse filosoof en een

westerse pragmaticus in één. Beide
zijnswijzen kent hij goed. Sugimoto
groeide op in Japan maar verhuisde
midden jaren 70 naar de VS. Al de-
cennia verdeelt hij zijn tijd tussen
Tokio en New York. 

Oog dichtknijpen
De internationale doorbraak

kwam er met de eerste beelden die
hij in zijn tweede thuisstad maakte.
In het American Museum of Natural
History merkte hij dat de diorama’s
met opgezette dieren en geschilder-
de achtergronden er behoorlijk nep
uitzien, tenzij je er met één oog dicht
een vluchtige blik op werpt, dan
worden ze ineens behoorlijk overtui-
gend. Sugimoto had, zeg maar, een
manier gevonden om de wereld te
zien zoals een camera dat doet. Zijn
conclusie: hoe fake het onderwerp
ook is, door het te fotograferen kan
je het authentiek doen ogen.

Ander voorbeeld ten bewijze: zijn
Portraits. In zijn periode als hofschil-
der van Hendrik VIII maakte Hans
Holbein de Jonge (1497-1543) ver-
schillende staatsieportretten van de
koning en zijn intimi, onder wie
meerdere van zijn zes echtgenotes.
Eeuwen later baseerden de am-
bachtslui van Madame Tussauds zich
bij het maken van hun wassen beel-
den op die schilderijen, of indien de
originelen verloren waren gegaan op
kopieën. Het zijn die beelden – daar
heb je die lagen weer – die Sugimoto
heeft gefotografeerd, na een gron-
dige studie van het licht in de renais-
sancistische portretschilderkunst.
Het effect is verbijsterend. En un-
heimlich, zeker als je het vreselijke
einde van veel van die figuren kent.
Als die foto’s je levensecht voor-
komen, zegt Sugimoto, moet je mis-
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Wonderschone schijn
Eindigheid en eeuwigheid, 
waarheid en leugen, realiteit
en perceptie: Hiroshi 
Sugimoto gebruikt de 
fotografie om de meest 
wezenlijke thema’s te 
verkennen. Zijn beelden zijn
van een geniale eenvoud, en
toch amper bevattelijk. 
JAN DESLOOVER
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schien eens opnieuw overwegen wat
het betekent om hier en nu te be-
staan. Daar willen we gerust even
voor gaan zitten, maar helaas ook in
deze zaal geen bankje.

Ook in zijn Theaters komen Sugi-
moto’s technische meesterschap en
conceptuele rijkdom verbluffend sa-
men. De vraag schoot door zijn hoofd
tijdens een shoot in het Museum of
National History: wat als hij nu eens
een hele film in één beeld capteerde?
Zo gezegd zo gedaan. Sugimoto zette
zijn grote platencamera neer in
prachtige oude bioscopen. De sluiter
ging open op het moment dat de film
begon, en pas na de aftiteling dicht.
Resultaat: één groot, helwit vlak. Al
is het ene wit het andere niet.
Optimistische verhalen leveren een
merkbaar helderder beeld op dan
iets occults, zegt hij.

Tijdreismachine
Hiroshi Sugimoto gebruikt de

camera als een machine om door te
tijd te reizen. Eigenlijk wordt hij die
camera. ‘Ik zie wat de camera ziet,
mijn geest is een zwarte doos’, zegt
hij. Vandaar de titel van de expo. In
die zwarte doos gebeuren magische
dingen. Hij wekt doden tot leven, of
roept in elk geval hun ziel op. Hij
jaagt mee met ijsberen en hyena’s. Of
hij laat films in zichzelf verdwijnen.
Ook daar zit iets diep existentieels in,
want het gaat over meer dan de te-
loorgang van de oude cinemacultuur.
Het leven als een film die stopt met,
of weggeblazen wordt door een bijna
verblindend licht dat er enkel kan
zijn door al wat voorafging. Om een
of andere reden willen we daar zo
voor tekenen.

Hiroshi Sugimoto – black box. 
Tot 8 maart in Foam, Keizersgracht
609, Amsterdam. ¨¨¨¨¨
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