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Documentaire
fotografie met
dubbele bodem
De foto's van Esther Hessing vallen op door afstand en concentratie. 'Datgene waar
het eigenlijk om draait, valt de kijker vaak niet direct op', zegt haar voormalig docent.
Alledaagse beelden worden bijzonder door de 'andere manier' waarmee Esther kijkt.
TEKST PETER RUNHAAR FOTOGRAFIE ESTHER HESSING

Esther Hessing ging naar de
Fotoacademie met het doel om na haar
afstuderen een studio aan huis te kunnen
beginnen. Aanvankelijk werd ze niet
gedreven door artistieke ambities, maar
tijdens de opleiding werd ze gegrepen
door de documentaire fotografie en
kregen haar ambities een duidelijke
wending. Die nieuwe koers bleek een
schot in de roos. Ze ontdekte de vorm
van de fotografie waarin ze zich volledig
thuis voelde en studeerde cum laude
af. 'Ik fotografeer graag zonder in te
grijpen en zonder te regisseren', vertelt
Esther Hessing: 'Ik houd er erg van om
bestaande plekken met een andere
bril te zien. Ik woon bijvoorbeeld aan
de rand van Den Haag en wandel vaak
met de hond over een pad langs een
aantal grote flats. Ik heb die plek altijd
afschuwelijk gevonden, maar ineens zag
ik de schoonheid. Met die nieuwe blik ga
ik zulke plekken dan fotograferen.'
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Abstraheren
Docent Mike Harris herkent dat: 'Als je eerst iets
afschuwelijk vindt en dan met een fotografisch
oog gaat kijken, dan ga je het onderwerp
in je hoofd abstraheren. Ik denk dat Esther
geleerd heeft om op haar eigen manier naar de
werkelijkheid te kijken. Die manier wijkt af van
de blik van de willekeurige voorbijganger. Tijdens
de opleiding leer je vervolgens hoe je die andere
manier van kijken fotografisch moet weergeven.
Als je plompverloren zo'n flat fotografeert
zonder enig concept, dan krijg je gewoon het
beeld dat je vroeger zag, dat het lelijk is en heel
normaal. Esther heeft geleerd om de tijd te
nemen voor het vinden van de juiste compositie
en vervolgens het moment af te wachten dat het
beeld samenvalt met wat ze in haar hoofd heeft.
Dat is techniek, maar ook een artistiek proces in
de zin dat ze haar eigen interpretatie geeft aan
een landschap dat op zich niet zo heel bijzonder
is. Vervolgens weet ze dat toe te passen op een
verscheidenheid aan locaties waardoor die
locaties haar stempel krijgen en bij elkaar horen.'

ESTHER HESSING

WEBSITE estherhessingfotografie.nl
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David Smeulders

'Ik maak de foto's nooit zomaar', vult
Esther Hessing aan: 'Ik kan twee of
drie uur op een plek staan voordat ik
die foto kan maken. Ik denk dat een
bepaalde concentratie in het beeld
ook wel typerend is voor mijn werk.
Ik wil ook altijd een bepaalde afstand
houden tot mijn onderwerpen. In het
begin van de opleiding wringde dat. Ik

'Door die afstand
als sleutelwoord
te nemen heb
ik de vorm
ontdekt die me
houvast geeft'
dacht dat documentaire fotografie een
vorm was waarin je steeds bovenop je
onderwerp moest zitten en dat past
niet bij me. Door de commentaren van
mijn docenten begreep ik dat het ook
bij documentaire fotografie juist een
bewuste keuze kan zijn om afstand
te houden. Op dat moment vielen de
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puzzelstukjes op hun plaats. Ik begreep
opeens veel sneller wat de docenten
bedoelden met hun commentaar. Door
die afstand als sleutelwoord te nemen,
heb ik de vorm ontdekt die me houvast
geeft en die het plezier in de fotografie
enorm deed toenemen.'
Niet-romantische insteek
Met haar aanpak past het werk van
Esther in een moderne traditie van
landschapsfotografie, vertelt Mike Harris:
'Het werk sluit aan bij een stroming in de
landschapsfotografie die geïnspireerd is
door de Düsseldorfer Fotoschule, waar
een observerende instelling centraal
staat. Het is een niet-romantische
insteek, het lichtgebruik is bewust
niet dramatisch. Het gaat hier niet om
gezellige landschapjes en daarmee wijkt
het duidelijk af van de meer esthetische
foto's die je vaak op kalenders ziet. Bij
het werk van Esther valt de stilering en
de afstand die gecreëerd wordt op. Door
de concentratie en door die consequente
afstandelijkheid hebben haar beelden
een systematisch en objectief karakter.'
Esther: 'Ik denk dat de kern van mijn
werk nieuwsgierigheid is. Ik probeer
ook een tijdsbeeld te laten zien en ik
probeer echt deze eeuw in mijn beelden
te betrekken. De gemene deler is de mens
in zijn omgeving: hoe leef en beweeg je

in je omgeving. Ik houd daarbij erg van
alledaagse beelden. Dingen die iedereen
altijd ziet en die ik met mijn eigen blik
vastleg.' Een voorbeeld van de eigen blik
van Esther is te zien in een serie die ze
maakte met de naam 'Shoefitti'. De serie
kwam tot stand toen Esther onderzoek
deed naar het leven van skaters. Tijdens
het onderzoek raakte ze gefascineerd
door een traditie van skaters om
gebruikte schoenen in bomen en aan
lantaarnpalen te hangen. Ze verdiepte
zich in dit ritueel en besloot om die
schoenen als een rode draad door de serie
terug te laten komen. Het typeert Esthers
werk dat zij dit op een bijna onopvallende
manier doet.
Mike Harris besluit: 'De series van
Esther hebben een soort dubbele
bodem. Datgene waar het eigenlijk om
draait, valt de niet-getrainde kijker
niet direct op. Je moet je best doen en
beter kijken om die kern te ontdekken.
Die schoenen zie je bijvoorbeeld pas in
tweede instantie. Daardoor ontstaat
een verrassingselement en gaat het echt
om het waarnemen. Een vergelijkbaar
voorbeeld is een serie over mensen die
slapen in winkels in China. Het zijn twee
onderwerpen die aan elkaar gekoppeld
zijn maar die voor westerse kijkers
eigenlijk natuurlijkerwijs niet bij elkaar
passen. Dat maakt het interessant.'
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