Hiroshi Sugimoto en het thema tijd

Inleiding
In dit onderzoek staat de serie Portraits (1999) die fotograaf Hiroshi Sugimoto in
wassenbeeldenmusea maakte centraal. De serie bestaat uit 33 levensgrote, zwart-wit
portretten van wereldwijd bekende historische of hedendaagse personen. Sugimoto is
bekend om zijn series van lang belichte, serene zwart-wit foto’s die vaak de thema’s tijd en
geschiedenis aanroeren. Als liefhebber van zowel fotografie, portretten als Japanse kunst
heb ik voor deze intrigerende serie van Sugimoto gekozen. In Portraits verwijst hij onder
andere naar oude meesters in de schilderkunst, zoals de zestiende-eeuwse schilder Hans
Holbein de Jonge. Deze maakte de portretten die in de twintigste eeuw model stonden
voor een aantal van de gefotografeerde wassen beelden. De serie heeft echter een ander,
centraal thema dat uitgewerkt wordt door de verschillende lagen die ontstaan als Sugimoto
foto’s maakt van wassen beelden van historische figuren: de tijd. De portretten richten zich
vooral op de beleving van tijd bij de kijker.
Een portret is te definiëren als een beeltenis die refereert naar een bepaald individu. In die
zin zijn de Portraits puur representatieve portretten. Door het conceptuele karakter van de
serie – reproducties van reproducties – gaat Sugimoto echter verder. Hij onderzoekt niet
alleen de mediumspecificiteit van fotografie ten opzichte van wassen beelden en van
schilderijen; ook de rol die tijd speelt bij het verbinden van deze verschillende media staat
centraal. De historische personen met hun plaats in de geschiedenis, het imiteren van oude
meesters door de gekozen fototechniek en de eigenschappen van fotografie bij het
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vastleggen van wassen beelden: het zijn allemaal facetten van het spel met de tijd dat de
kunstenaar speelt.
De centrale vraag in dit onderzoek luidt daarom: hoe gebruikt Sugimoto in Portraits het
medium fotografie om de representatie van tijd in de serie te onderzoeken?
Ondersteunende deelvragen om deze analyse uit te voeren zijn:
- Op welke manier speelt tijd een rol in het andere werk van Sugimoto?
- Wat is de invloed van de materialiteit van het was en van de foto’s?
- In hoeverre is Roland Barthes’ visie op fotografie van toepassing?
- Wat heeft de kunstenaar gezegd over zijn eigen idee van tijdsbeleving?
Met dit onderzoek hoop ik onder woorden te kunnen brengen waarom ik deze serie zo
intrigerend vind, met name hoe geschiedenis en tijd deze portretten extra lading geven.
Voor dit onderzoek heb ik twee portretten uit de serie geselecteerd: Henry VIII als voorbeeld
van een historisch figuur en Fidel Castro als voorbeeld van een hedendaagse bekendheid
(afb. 1 en 2).

1 – Hiroshi Sugimoto, Henry VIII, 1999, 149x119 cm,
zilvergelatinedruk, Deutsche Guggenheim Berlin
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2 – Hiroshi Sugimoto, Fidel Castro, 1999, 149x119 cm,
zilvergelatinedruk, Deutsche Guggenheim Berlin

- Sugimoto en het thema tijd

1.1. De serie Portraits
In opdracht van het Duitse Guggenheim in Berlijn maakte Hiroshi Sugimoto een serie
portretten van wassen beelden in onder andere de musea Madame Tussauds in Londen en
Amsterdam. De serie werd voor het eerst geëxposeerd in Berlijn in de periode maart - mei
2000. Al vanaf 1976 fotografeert Sugimoto in wassenbeeldenmusea. De serie Portraits
onderscheidt zich van de eerdere series omdat Sugimoto hiervoor de objecten uit hun
context haalde en tegen een zwarte achtergrond fotografeerde.
De serie Portraits bestaat uit bekende mensen uit het heden en verleden plus twee tableau
scènes van schilderijen, De Muziekles van Johannes Vermeer en Het laatste avondmaal van
Leonardo da Vinci.1 Deze twee laatste werken wijzen – tezamen met de portretten van de
schilders Rembrandt en Piet Mondriaan in de serie – expliciet op de bijzondere relatie tussen
de schilderkunst en haar opvolger fotografie. Vooral in de portretkunst is schilderkunst
vanaf de negentiende eeuw vervangen door fotografie. Sugimoto gebruikt dit als een
motief in de serie.
Voor dit onderzoek waar de perceptie van tijd in de serie centraal staat heb ik twee andere
portretten gekozen uit de serie als model: Henry VIII en Fidel Castro. Voor het wassen beeld
in Londen dat gefotografeerd is voor Henry VIII zijn geschilderderde portretten door Hans
Holbein de Jonge uit de periode 1534-1540 gebruikt als voorbeeld. Voor het beeld van Fidel
Castro zijn diverse foto’s van de oud-politiek leider van Cuba gebruikt. Portraits is hiermee
een serie gedecontextualiseerde representaties van representaties van representaties(afb.
3):
3 – het concept van Portraits
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A: Hans Holbein de Jonge, Hendrik VIII, 1536, 27,5x17,5 cm, olieverf op doek, Thyssen-Bornemisza, Madrid
B: Henry VIII, wassen beeld, Madame Tussauds, Londen
C: Hiroshi Sugimoto, Henry VIII, 1999, zilvergelatinedruk (oplage 5), 149x119 cm
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In de bijlage staan alle portretten van de serie vermeld

Het materiaal was werd al in de oudheid, onder andere in het Romeinse rijk, gebruikt voor
dodenmaskers als herinnering aan een overledene. De oerfunctie van portretten is het weer
aanwezig maken van mensen – letterlijk re-presentatie – die in tijd of in afstand afwezig
zijn.2 Ook bij Hendrik VIII en Castro speelden hun portretten een rol als substituut van de
machthebber. In dergelijke gevallen is het mimetisch karakter van het portret van groot
belang. Tegelijkertijd zijn dergelijke portretten regelmatig geïdealiseerd door de maker om
bij te dragen aan de status en autoriteit van de geportretteerde. We herkennen Hendrik VIII
van de schilderijen, maar dit hoeven geen natuurgetrouwe weergaven van zijn verschijning
te zijn. Bij Castro weten we dat dit bij de portretfoto’s wel het geval is, omdat het een vaak
gefotografeerd en gefilmd hedendaags persoon is.
Sugimoto gebruikte voor de foto’s een zwaar en groot negentiende-eeuws fototoestel,
lange sluitertijden (tot twintig minuten bij deze serie) en een bewerkelijke handmatige
ontwikkelmethode. Zijn manier van belichten van de wassen beelden is geïnspireerd op de
lichtwerking in de schilderijen van de oude meesters, waardoor een dramatisch chiaroscuroeffect ontstaat. Door deze methode zijn de foto’s van Portraits uiterst gedetailleerde en
zeer esthetische foto’s. Hij wilde ‘als een zestiende-eeuwse fotograaf bijdragen in hun
herdenking’.3 Portraits is hiermee een zeer accurate weergave geworden van beelden die
een vertaling zijn van representaties die weer geïdealiseerd (Hendrik) of gefragmenteerd
(Castro) konden zijn. Het postmoderne concept van Sugimoto creëert op deze manier
verschillende lagen van betekenis.
1.2. Tijd in het oeuvre van Sugimoto
Op welke manier speelt tijd een rol in Sugimoto’s andere werk? In de serie Diorama’s (19751999) fotografeerde hij scènes met opgezette dieren en onze verre voorouders uit de oertijd
in natuurhistorische musea (afb. 4).

4 – Hiroshi Sugimoto, Neanderthalers, 1994, 119x149cm, zilvergelatinedruk, privécollectie
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Sugimoto manipuleert hier de tijd in relatie tot de realiteit. De hedendaagse objecten gaan
over lang vervlogen tijden maar lijken door zijn fotografische aanpak deel uit te maken van
onze tijd.4 In de serie Theaters (1975-2001) condenseert hij in filmtheaters en drive-ins de
uitgezonden film tot één helverlicht beeld. Dit doet hij door de sluiter gedurende de hele
film open te laten (afb. 5).
Door de ‘omkering’ van de film (in plaats van 24 beelden per seconde snel te bekijken is nu
één beeld lang te bekijken) stolt Sugimoto de tijd. De narrativiteit van de film verdwijnt in
de sluitertijd. Hans Belting stelt dat tijd en ruimte hier verbonden worden: de filmtijd
verdwijnt in de fotografie, die maar één ruimte kan weergeven.5

5 – Hiroshi Sugimoto, Ohio Theatre, Ohio, 1980, 119x149 cm, zilvergelatinedruk, privécollectie

Ook in Sugimoto’s serie Seascapes (1980-2002) speelt de tijd een belangrijke rol. Dit zijn
foto’s van een zee waarin de horizon precies op de helft van het beeld de lucht en het water
scheidt. Ondanks de geografische aanduidingen gaat elke foto over het tijdloze van deze
‘landschappen’, onaangetast door de mens. Hij fotografeert het Sublieme zoals schilders in
de negentiende eeuw machtige landschappen schilderden. Door zijn aanpak is fotografie
ook in deze serie minder een objectieve weergave van de realiteit en meer een medium om
het verstrijken van de tijd in beeld te brengen. Exacter gezegd raakt de serie onze perceptie
van het verstrijken van tijd want de zeeën zagen er 100 miljoen jaar geleden hetzelfde uit als
op de foto’s. In de foto’s is er sprake van de lokale tijd, maar ze refereren ook naar de
schepping. De kijker ervaart dus verschillende tijdsbelevingen in één. Sugimoto zet hier
fotografie in om te bereiken dat wij tijd (en plaats) overspannen om betekenis te vinden in
beelden.6 Ook in zijn andere series onderzoekt Sugimoto hoe wij tijd in relatie tot de
realiteit ervaren, maar het voert te ver om meer voorbeelden in deze paper te behandelen.
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Sugimoto over Diorama’s: “When I first arrived in New York in 1974, I visited the American Museum of
Natural History. I made a curious discovery while looking at the exhibition of animal diorama’s: the stuffed
animals positioned before painted backdrops looked utterly fake, yet by taking a quick peek with one eye
closed, all perspective vanished, and suddenly they looked very real. I had found a way to see the world as a
camera does. However fake the subject, once photographed, it’s as good as real.”
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Terugkerend naar Portraits wil ik stellen dat Sugimoto door zijn aanpak (je kunt bijna van
een methode spreken) en door de bijzondere combinatie van wassen beelden met
portretten diverse lagen van tijdsbeleving heeft ingebouwd:
• Het voortgaan van de tijd; door de wassen beelden en de plaats van de subjecten in
de geschiedenis
• Verbinding met vroegere eeuwen; door de herdefiniëring van oude meesters
• Productietijd van de foto’s; zijn methode benadert bijna het produceren van een
schilderij
• En als extra laag over deze thema’s heen de invloed van fotografie als medium: hoe
het de realiteit in de tijd bevriest
Deze extra laag wordt verder onderzocht in hoofdstuk 2, door de materialiteit van was en
foto’s nader onder de loep te nemen en door te onderzoeken hoe fotografie als drager van
eindigheid (Barthes) binnen het concept van Sugimoto past.

2 - De mediumspecifiteit van fotografie
2.1. De materialiteit van was en foto’s
Wat is de invloed van de materiaaleigenschappen als je foto’s maakt van wassen beelden?
Was wordt al van oudsher geassocieerd met de dood, vanwege de herdenkingsfunctie. De
uitstraling van de bleke gladde substantie die iets wegheeft van een dood lichaam, draagt
hieraan bij. Was nivelleert, de huid lijkt overal van dezelfde plasticiteit, omdat spieren of
botten als kenmerkende onderlaag ontbreken evenals kleine haartjes op de huid. Door deze
materiële eigenschappen ontstaat een bepaalde vlakheid. Wassen beelden stellen, zoals
ook Norman Bryson betoogt, vaak teleur, je kunt wel om het icoon heenlopen maar het is
zo nadrukkelijk dood. “Schilderen sublimeert het menselijk lichaam, was ontluistert het.” 7
De materialiteit van een kunstwerk (schilderij, wassen beeld of foto) draagt altijd bij aan de
zeggingskracht van een kunstwerk. Een wassen beeld heeft door het driedimensionale
karakter en door het materiaal veel invloed op de zintuigen van de kijker, een
fenomenologisch aspect dat voor een deel ontbreekt bij schilderijen en nog meer bij foto’s.
Schilderijen hebben soms ook een zekere driedimensionaliteit door een levendige textuur
en kunnen door dit benutten van de materialiteit van olieverf een portret meer tot leven
brengen. Bij foto’s verdwijnt deze materialiteit in een glanzend oppervlak. Ook de
bijzondere scherptediepteverhouding waarmee Sugimoto de kleinste details toont
verandert daar niets aan. Het materiaal van een foto is hoogstens aanwezig als papieren
drager. Het is daarom geen kunstvorm, maar een medium, zoals taal, waarmee een
kunstwerk gemaakt wordt, schrijft Susan Sontag in haar klassiek geworden publicatie over
fotografie.8 De foto als das Ding (de term die Heidegger gebruikt in zijn betoog over de
fenomenologie van het kunstwerk) kan wel een aura hebben, vooral als het oud is, stelt ze.
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De fotografische materialiteit is bij Sugimoto’s foto’s nadrukkelijk wel aanwezig, stelt Carol
Armstrong echter.9 Zij noemt de transformatie van olieverf via was naar zilver een vorm
van alchemie, die bijdraagt aan de zeggingskracht van zijn foto’s. Dit komt omdat hij zijn
foto’s niet digitaal verwerkt maar traditioneel met zilvergelatine. Ontwikkelen wordt hier
letterlijk ‘materialisering’, aldus Armstrong. De ontwikkelmethode draagt inderdaad veel bij
aan de zeggingskracht van de gedetailleerde portretten.
In de serie Portraits missen de wassen beelden die op foto’s gebaseerd zijn (zoals bij Fidel
Castro) de translatie van schilderij naar beeld. De was staat hier op dezelfde manier als
materie tussen portret en foto/schilderij. En het resultaat, een portret van een wassen
beeld, lijkt ook hier, net als bij Hendrik VIII, eigenlijk minder dood dan het wassen beeld zelf.
De dode uitstraling van het materiaal was wordt geneutraliseerd door de materiële
eigenschappen van Sugimoto’s fotografie.
Nieuwe media kunnen een verscherping van onze blik voor de eigenschappen van oude
media oproepen, betoogt de bekende mediatheoreticus MacLuhan .10 Fotografie is volgens
zijn mediatheorie een hermediatie van schilderkunst. Deze intermedialiteit krijgt echter bij
de serie Portraits een speciaal karakter omdat het wassen beeld ertussen staat. De expressie
van de materie was verandert radicaal door het fotografisch proces. Dit mediumspecifieke
aspect van Sugimoto’s fotografie wil ik verder onderzoeken met behulp van de
fotografietheorie van Roland Barthes.

2.2. Roland Barthes’ Camera Lucida en Portraits
Alle foto’s zijn memento mori, aldus Sontag.11 Een foto refereert aan op de vergankelijkheid
van de mens of het object. Een foto is een momentopname die tegelijkertijd een
pseudoaanwezigheid én een bewijs van afwezigheid is, stelt ze. Roland Barthes ziet in een
foto vooral een bewijs van het-is-er-geweest, niet wat er is.12 Fotografie is volgens hem een
medium dat het moment bevriest en ons tegelijkertijd herinnert aan de voortgang van de
tijd. In hoeverre is deze definitie van fotografie als drager van eindigheid van toepassing op
Portraits? Barthes stelt dat de tijd verkort wordt als je historische portretten bekijkt: de
persoon is al dood en je bekijkt de persoon die weet dat hij een keer dood gaat. Bij het
bekijken van de foto vallen deze twee gedachten samen, waardoor tijd verdwijnt. De tijd
werkt volgens hem als een punctum, dat wat de aandacht trekt en ‘schuurt’ in het beeld. Als
je met deze visie in gedachten het portret van Hendrik VIII bekijkt is duidelijk dat tijd hier
ook als een sterk punctum functioneert. De verschillende tijdsbelevingen brengen de kijker
in verwarring: de tijd waarin de vorst leefde (opgeroepen door onder andere zijn kleding), de
tijd waarin de kijker leeft (met de wetenschap dat het wassen beeld op dat moment in
Londen staat) en de tijd van de fotograaf bij het maken van de opname (het vastleggen van
een specifiek moment in een bepaalde opstelling). In een interview zei Sugimoto dat hij tijd
9
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niet als een absoluut gegeven ziet. “Er zijn meer soorten tijd dan alleen horlogetijd en ons
bewustzijn hiervan is even oud als ons bewustzijn van de dood.”13
Het-is-er-geweest kan dankzij de chemie vastgelegd worden, aldus Barthes. De persoon
wordt onsterfelijk door tussenkomst van een edelmetaal (zilver). Sugimoto maakt
nadrukkelijk gebruik van deze mediumspecificiteit van fotografie als technisch medium. De
koelheid en scherpte van zijn zwart-wit foto’s met de glans van de traditionele
ontwikkelmethode en met een zwarte achtergrond en ook het grote formaat dragen bij aan
de onsterfelijkheid van de geportretteerde. Toch zijn ook deze foto’s onderhevig aan verval
door de chemische behandeling van de papieren drager, een eigenschap van fotografie die
voor extra reflectie over tijd zorgt.
In Camera Lucida vertelt de auteur ook over het aura van een foto, dat hij zelf ervaart bij een
bepaald jeugdportret van zijn moeder na haar overlijden. Is in Portraits een aura zoals in het
portret van Barthes’ moeder te onderscheiden? Is het hier mogelijk om het essentiële, de
weerspiegeling van de ziel te herkennen? Bij het portret van Fidel Castro zou dat theoretisch
mogelijk zijn omdat hij geen historisch figuur is maar een nog levend persoon. Wie hem
goed kent, kan dit beoordelen. Maar veel houvast biedt dit niet. Aura in relatie tot kunst
wordt vaker opgevat zoals Walter Benjamin het definieerde: als de uitstraling van een
authentiek kunstwerk. Dan stuiten we op het reproduceerbare karakter van het medium
fotografie.14 Het verlies van aura bij reproductie van het kunstwerk geldt volgens Benjamin
echter nog niet voor de vroege fotografie: ‘In de cultus van de herinnering om gestorven
geliefden wenkt de uitdrukking van een gezicht het aura voor de laatste maal.’
Belting noemt de grens tussen leven en dood in memento mori portretten de paradox tussen
object en afbeelding.15 Tussen de technische representatie en onze geheugenbeelden van
mensen bevindt zich een referentiekloof, betoogt hij. We zien in de serie Portraits niet goed
of het echte mensen zijn of poppen, want lichaam (object) en beeld (foto) worden
gescheiden door tijd en fotografie bouwt bij beide een afstand in, betoogt hij. Het is een
effect dat de kijker duidelijk ervaart bij Portraits, de portretten lijken hierdoor eerder
gemaakt van levende personen dan van dode objecten. Deze afstand tussen onze perceptie
en de foto verandert levende wezens in objecten en objecten in levende wezens, stelt ook
Sontag.16
Geconcludeerd kan worden dat het idee van Barthes over fotografie als drager van
eindigheid in eerste instantie van toepassing is op deze serie van Sugimoto. Ik doel hiermee
op de inhoud van de portretten als representaties van historische personen (de eerste laag
van tijdsbeleving in §1.2). Portraits heeft daarbij de kracht van het aura van portretten van
overleden of op afstand levende personen. Een aura dat de wassen beelden niet hebben,
maar dankzij de toegepaste technische eigenschappen van het medium fotografie Portraits
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wel. Op deze manier krijgt het origineel (het wassen beeld) meer zeggingskracht in de vorm
van de kopie (de foto).

3 - De sluitertijd als reflectieve zone
3.1. Westerse en Oosterse tijdbeleving
Sugimoto gebruikt fotografie om de perceptie van tijd te onderzoeken en de verschillende
materialiteit van was en foto’s speelt hierbij een belangrijke rol. Of de Westerse visie op de
verbeelding van de eindigheid van de mens in fotografie, zoals verwoord door Barthes, in
alle lagen van Portraits hierbij de rode draad is, blijft toch de vraag. Is Sugimoto’s
conceptuele aanpak wel gericht op dit tijdsconcept? De kunstenaar van Japanse afkomst
(Tokyo, 1948) woont sinds 1970 in de USA waar hij ook zijn opleiding genoot. Hij is duidelijk
een Westerse kunstenaar, maar toch is een interculturele vergelijking tussen de Westerse
en Oosterse tijdsbeleving gerechtvaardigd. Tijdens diverse interviews maakt hij er geen
geheim van dat hij zich evenzeer liet beïnvloeden door Minimal Art en conceptuele
kunstenaars zoals Andy Warhol als door de traditionele Japanse cultuur en ideeën over
esthetiek. Zijn uitspraken in deze interviews gaan hierbij vooral over tijdsbeleving en
daarom beperk ik me in de vergelijking hiertoe (hoewel ook de Japanse en de Westerse
tradities van portret maken uiteenlopen, maar deze culturele verschillen rechtvaardigen
niet direct een uitspraak over Sugimoto’s portretten).
Sugimoto ziet tijd niet als lineair, zoals Westerlingen doen, maar als circulair verschijnsel.
Volgens de Japanse criticus Masashi Ogura is het Oosters tijdsconcept zonder het idee van
een einde van de wereld essentieel anders dan het Westers concept, dat gebaseerd is op de
Joods-christelijke visie.17 In de Zenboeddhistische tijdsbeleving is tijd gelijk aan Zijn, de
mensen zelf vormen de tijd. Tijd passeert, maar een aspect ervan is tijdloos en dat beseffen
is gelijk aan Zijn. De tijdloosheid in Sugimoto’s werk – zoals in de Seascape-serie – kan
opgevat worden als allegorie voor zowel Zijn als Tijd. Hiermee is zijn werk niet alleen
conceptueel of postmodern maar is het ook een romantische blik in het verleden. Het is het
Sublieme ervaren, of zoals de Japanners het noemen de Jügen: een diepe innerlijke ervaring
van schoonheid die leidt tot onthechting van de tijd.18
De verschillende lagen van tijdsbeleving in Portraits maken dat de kijker probeert om
verleden en heden samen te laten vallen om zo betekenis te vinden in de foto’s. Sugimoto
staat als kunstenaar niet in de Japanse traditie maar dit Zenboeddhistisch tijdsconcept
heeft zijn werk wel sterk beïnvloed. De Portraits gaan, voortbouwend op deze conclusie,
niet over het-is-er-geweest (Barthes) maar over het-was-er-al, los van de tijd. Het gaat
goedbeschouwd over de eeuwigheid van de dood, en paradoxaal, ook over de eeuwigheid
van leven (in het geheugen). Sugimoto zei hierover in 2002: “Het is mijn intentie om met
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fotografie het individuele en collectieve geheugen zichtbaar te maken. Het is een kwestie
van teruggaan in de tijd en ons afvragen waar we vandaan komen.” 19
3.2. De camera en de moderniteit
Sugimoto gebruikt het medium fotografie voor reflectie over tijd waarbij de kijker een
‘losraken van de lineaire tijd’ kan ervaren. Ik heb duidelijk gemaakt welke rol de materialiteit
van de media was en foto speelt, hoe de kunstenaar mediumspecifieke eigenschappen van
fotografie inzet en hoe zijn spel met tijd aansluit bij het Oosterse tijdsconcept. Toch blijft er
een vraag liggen: hoe past de postmoderne conceptuele aanpak in het geheel? In de series
van Sugimoto echoën het ironische spel van Marcel Duchamp en de conceptuele aanpak
van Andy Warhol, twee kunstenaars die hij erg bewondert.20 Het spel met origineel en
kopie, met index en icoon, het verschil tussen een levende geportretteerde en een wassen
beeld: het zijn verwijzingen naar Jean Baudrillard en Walter Benjamin die een extra
dimensie geven aan de serie. De serie Portraits gaat niet toevallig over iconen van onze
wereld, mensen met aanzien, rijkdom of macht. Het is mogelijk om dit werk van Sugimoto
te plaatsen in de postmoderne traditie van kritiek op de wereldwijde bekendheid van
iconen, verkregen door massamedia. We ‘kennen’ Hendrik VIII mede dankzij de vele
beelden van zijn portretten via gedrukte media, televisie en film. In 1981 verscheen
Baudrillards’ kritiek op dit marktmechanisme in de vorm van zijn simulacratheorie.21 Deze
theorie houdt in dat de beelden die wij kennen van iconen de werkelijkheid hebben
vervangen, deze simulacra hebben de plaats ingenomen van dat wat ze representeren.
Sugimoto presenteerde in 1995 de fotoserie Sea of Buddha (afb. 6).

6 – Hiroshi Sugimoto, Sea of Buddha, 1995, 42x53 cm, zilvergelatinedruk, privécollectie

Deze serie van 48 foto’s maakte hij om te laten zien dat ‘postmoderne installaties van
kopieën al in de twaalfde eeuw in Japan werden gemaakt’.22 In de tempel Sanjusangendo
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21
Baudrillard, Simulacre et simulation, 1981
22
Brougher, 2005, p. 163
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(bekend als Hal van 33 baaien) in Kyoto staan 1001 beelden van de boeddhistische godheid
Kannon die samen het hiernamaals representeren. Kannon kan zich ten behoeve van
gelovigen onbeperkt vermenigvuldigen in 33 verschillende vormen, was het idee van de
boeddhistische makers. Na lang onderhandelen mocht Sugimoto in het heiligdom foto’s
maken. Hij verwijderde het kunstmatige licht en herstelde hiermee de uitstraling van de zee
van Boeddhakopieën in het licht van de opkomende zon. Het ironische commentaar van de
kunstenaar: “Zal onze conceptuele kunst ook acht eeuwen overleven?” Met deze serie geeft
Sugimoto direct commentaar op de dupliceerbaarheid van iconen. De serie Portraits zou
ook een schoolvoorbeeld van commentaar op het verschil tussen origineel en kopie kunnen
zijn. Toch is deze serie naar mijn mening niet direct bedoeld als kritiek op de mythe van
originaliteit. Het aspect van het concept (kopie van een kopie van een kopie) gebruikt de
kunstenaar vooral om extra tijdslagen aan te brengen die het thema tijdsbeleving verrijken.
Benjamins’ stelling dat foto’s, als gereproduceerde objecten, geen levende aanwezigheid
meer kunnen hebben, wordt onderuitgehaald door Sugimoto’s aanpak in de serie Portraits,
waar hij juist leven toevoegt aan de wassen beelden. Door zijn methode van fotograferen
creëert hij de illusie dat de bevroren toestand alleen een effect van de camera is, een besef
dat we automatisch inbouwen bij foto’s. Portraits lijkt hierdoor bijna op een serie foto’s van
levende mensen.
Daarnaast is er nog het aspect van de letterlijke productietijd van de foto’s. De moderniteit,
de techniek van fotografie, verandert het oude medium was radicaal, maar door de lange
productietijd die Sugimoto steekt in de foto’s benadert de serie bijna weer het medium
schilderen, een kunstvorm die wat portretten betreft een geschiedenis deelt met was. David
Hockney stelt dat tijd ontbreekt in fotografie, omdat het op elke plek dezelfde tijd is, in
tegenstelling tot een schilderij waarop de hand van de schilder door de tijd heen bewoog.23
Sugimoto heft dit verschil op door de langdurige belichtingstijd en ontwikkelmethode.
Concluderend kan gesteld worden dat de serie niet alleen een meditatie over tijd is maar
ook over het medium fotografie. Het laat de kijker nadenken over het effect van de camera
bij het vastleggen van mensen en objecten. De tijd die uitrekt (bij het zien van historische
personen) en weer krimpt (bij het ervaren van de tijdloosheid) zorgen voor een reflectie die
de grenzen van ons denkvermogen raken.24 In Japan heet deze verlichtende ervaring Satori.

Conclusie
Sugimoto ontdekte bij zijn eerste bezoek aan Dioramamusea dat de opstellingen met
prehistorische dieren realistischer overkwamen als hij één oog toedekte. ‘Het kreeg meer
perspectief en het leek echter’, aldus de fotograaf over deze ervaring die aan de basis stond
van de dioramaseries en van Portraits (zie voor een beschrijving van deze ervaring: noot 4).

23
24
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Cape, 1988, p. 41
Naar Ludwig Wittgenstein over de grenzen van onze taal en onze denkkaders. Sugimoto haalt deze filosoof
regelmatig aan (Elliot, 2005, p. 40)

In deze paper is onderzocht hoe Hiroshi Sugimoto fotografie toepast om tijd te
representeren in de serie Portraits. In vroegere tijden was een bezoek aan Madame
Tussauds een tijdreis. In onze tijd van multimedia is het een vooral grappige ervaring en valt
oog in oog met de wassen beelden van de iconen de ervaring toch een beetje tegen door
het materiaal was. De functie van het wassen beeld was in vroeger tijden letterlijk de
herinnering vasthouden aan een overledene. Schilderijen en foto’s kunnen dezelfde functie
hebben, maar hebben door hun mediumspecifieke eigenschappen en materialiteit een
ander effect op de kijker dan was. Van dit verschil maakt Sugimoto dankbaar gebruik.
Portraits bestaat uit foto’s van beelden die representaties waren van schilderijen of foto’s
van bekende personen uit heden en verleden. De sociale status van de geportretteerden is
van groot belang, wat ook blijkt uit de kledingcodes. Dit aspect doet denken aan de Japanse
traditie van portretkunst, waar sociale identiteit zelfs een grotere rol speelde dan
persoonlijke identiteit.25
Tijd speelt een grote rol in Sugimoto’s oeuvre. De tijd vangen in één beeld (Theaters), de
tijdloosheid van zeeën (Seascapes) of het verschuiven van schaduwen (Colors of Shadows):
de meest van zijn series gaan over onze perceptie van tijd. Op de vraag waarom dit thema
zo centraal staat verklaarde de kunstenaar dat dit ook te maken heeft met de Japanse
houding ten aanzien van erfgoed. Herdenkingsplaatsen bouwt men er telkens na, naar het
origineel in de ‘geest’ van de traditionele methode. In het Westen moeten het
oorspronkelijke materialen zijn als het om erfgoed gaat, in het Oosten gaat het niet om de
materie maar om de tijdloze geest die vastgehouden wordt. Dit idee speelt ook een rol in de
serie Portraits. Er zijn minimaal drie tijdslagen te onderscheiden (voortgang van de tijd,
verbinding met vroeger door het motief schilderkunst en de productietijd van zijn
fotografie) met daarover een extra laag van het effect van fotografie. Door de tijdloosheid
te ervaren – of de tijd als cirkel – krijgen de beelden meer betekenis. Het doet ons
reflecteren over de eeuwigheid van de dood, maar ook over de vraag: waarom leven we in
tijd?
Het effect van fotografie op de tijdslagen wordt bereikt door de memento mori functie van
foto’s en door de technische eigenschappen van Sugimoto’s fotografie. De materialiteit van
was en foto’s is van essentieel belang binnen deze context. De interpretatie van de foto’s,
die als een hermediatie van schilderijen opgevat kunnen worden, wordt sterk beïnvloed
door de scherpte en kleurstelling en het formaat van de portretten. De transformatie van
olieverf (de schilderijen van Holbein) via was naar zilver levert mede dankzij de traditionele
techniek van Sugimoto meer zeggingskracht op bij het portret van Hendrik VIII. Bij het
portret van Castro, die we kennen van televisie en kranten, is de transformatie van was naar
foto nog eenduidiger. Door bovengenoemde mediumspecifieke eigenschappen van
fotografie komt het wassen beeld weer tot leven, de foto lijkt op een foto van de levende
Castro. De doodse uitstraling van de materie was wordt geneutraliseerd door de fotografie.
25
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Borgatti, 2008, p. 313

Door het beeld uit de context te halen en op zijn manier te belichten en fotograferen daagt
Sugimoto Barthes’ visie op fotografie als een vorm van het-is-er-geweest uit. In
tegenstelling tot Barthes, die stelt dat foto’s ons bewust maken van de kloof tussen
verleden en toekomst, gebruikt Sugimoto de foto’s om deze kloof in onze perceptie van tijd
te dichten (het-was-er-al). Met zijn concept benadert Sugimoto de Zenboeddhistische
tijdsbeleving waarin tijd circulair is. De kijker komt terecht in een vloeibaar tijdsbeeld. De
tijd is wel het punctum maar tijd en plaats worden niet beperkt door de camera. Het feit dat
de geportretteerde personen uit verschillende eeuwen stammen maar in de serie gelijk
worden gesteld draagt hier ook aan bij. We zien bevroren herinneringen zoals Barthes het
noemt, maar door de methode van Sugimoto bezitten ze meer aura dan de geportretteerde
poppen. De bevroren toestand hoort bij het fotograferen, daarom schakelt de kijker dit
effect automatisch uit en ‘ziet’ hij een levend persoon. Zo ontstaat een illusie van de
werkelijkheid. De kloof tussen afbeelding en object (Belting) verdwijnt hierdoor.
Hoewel het concept van de serie Portraits een typisch postmodern thema lijkt te hebben
(representaties van representaties van representaties) is het belangrijkste doel van dit
concept om met de meerdere tijdslagen die hieraan verbonden zijn de perceptie van tijd te
problematiseren. De foto’s vormen een reflectie over tijd, maar dankzij voorgenoemde
effecten van fotografie ook een reflectie over fotografie als medium.
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Bijlage
Portraits bestaat uit drieëndertig portretten van wassen beelden plus twee foto’s van
installaties van wassen beelden (The Music Lesson en Last Supper). Alle foto’s zijn gemaakt
in 1999, ontwikkeld als zilvergelatinedruk in een oplage van vijf en in een formaat van 149,2
x 119,4 cm. Alleen Last Supper heeft een afwijkend formaat en bestaat uit een centraal
paneel van 118,1 x 109,2 cm en vier omringende panelen van 118,1 x 181 cm elk.
De portretten hebben de volgende titels:
- Henry VIII
- Catherina van Aragon
- Anne Boleyn
- Jane Seymour
- Anne of Cleves
- Catherina Howard
- Catherine Parr
- Richard I
- Henry V
- Richard III
- Elisabeth I
- William Shakespeare
- Charles I
- Rembrandt van Rijn
- Peter Stuyvesant
- Voltaire
- Benjamin Franklin
- Napoleon Bonaparte
- Duke of Wellington
- Queen Victoria
- Oscar Wilde
- Vladimir Ilyich Lenin
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Queen Mary
Sir Winston Churchill
Piet Mondrian
Salvador Dali
Archbishop Makarios III
Pope John Paul II
Fidel Castro
Yasser Arafat
Diana, Princess of Wales
Elizabeth II
Emperor Hirohito

