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Blz. 8 
Uit de serie ‘Love in winter’
‘Vrouwen interesseren me omdat ze mysterieus zijn en valse trekjes 
hebben. Soms een madonna, soms een prostituee. Ze hebben veel 
complexe aspecten en vervelen me nooit. Dus als ik iets blijf 
fotograferen, zijn dat vrouwen.’

Uit de serie ‘Angel’s Festival’
‘De bloemen leven, maar verwelken. Daarom trekken ze me zo aan: 
ik krijg een erotisch gevoel als ik ze zie verwelken.’

NOBUYOSHI ARAKI
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‘Wanneer ik kinbaku doe bij een vrouw, krijg ik 

een heel intieme relatie met haar, vooral als ik 

haar nog niet ken. De transformatie fascineert 

mij, zowel de fysieke van het lichaam als die van 

de interpersoonlijke relatie, de intimiteit die ont-

staat. Daarnaast fotografeer ik niet graag van te 

dicht bij. Als je te dichtbij bent, zie je het niet 

goed. Afstand houden helpt om elkaar beter te 

leren kennen. Dat doe ik ook met mijn bloemen. 

Met de fotografie interpreteer ik het leven en 

vrouwen.’

In de Japanse kinbakutraditie maakt de touw-

kun stenaar, door middel van het vastbinden, 

teke ningen en geometrische vormen op het 

vrou wenlichaam. Het lichaam van het model 

ver andert zo in een doek en het touw wordt een 

instrument om dit te vormen en te ontwerpen. 

Maar dat is niet het enige instrument van Araki. 

Zijn andere instrumenten zijn licht, compositie, 

pose en het zwart-wit. Het touw snoert zich om 

het naakte vlees of rust, in dit geval, op de blanke 

huid, die nog etherischer wordt door een zorg-

vuldige belichting en een geraffineerd samen ge-

steld zwart-wit.

Maar dat touw om de nek verbreekt het elegante 

evenwicht van de compositie en geeft haar iets 

mysterieus, iets dubbelzinnigs, misschien wel 

gewelddadigs. Het model heft haar armen 

omhoog en haar blik past bij een oud rollenspel. 

De dikte van het touw vormt een verleidelijk con-

trast met het gepolijste van haar tengere lichaam. 

Het symbool van dwang van de knoop om haar 

nek wordt tegengesproken door een blik recht in 

de camera, verleidelijk, maar ver van enige pas-

sieve overgave.

Kaori, 2008
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Uit de serie ‘Photo-Maniac, Big Diary’
Araki verkent alle vormen van de eros. Hij gaat tot de grenzen van 
pornografie en onderzoekt deze. Maar zijn foto’s behoren tot een 
ander speculatiegebied. Zijn vrouwen – verheerlijkt in hun vrouwe-

lijkheid of verlaagd tot objecten – lijken de grenzen te verkennen 
tussen goed en kwaad, heilig en profaan, werkelijkheid en fictie. 
Volgens Moriyama combineert Araki, via het naakt, op geweldige 
wijze kunst en pornografie. Voor hem horen die bij elkaar.
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Uit de serie ‘Private Photography’
‘Je loopt in een drukke straat, vol lawaai en leven. Dan ga je de hoek 
om en sta je in een rustige steeg, stil zoals de dood. Dat mengsel 
van leven en dood vind je overal in Tokio. Dat trekt mij aan. Daarom 

wil ik nooit weg uit Tokio. Ik bedoel, op de manier waarop ik leef, 
ervaar ik de dood als ik de wereld van de monochromie betreed. 
Maar als ik dan de wereld van de kleur binnenga, ervaar ik het leven. 
Ik ga heen en terug, ik ga die twee werelden constant in en uit.’ 
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Kaori, 2008 
Het touw bindt de vrouw vast in posities waarin ze kan worden 
gedo mineerd. Maar Araki is zich bewust van het feit dat dwang  
en overheersing alleen maar fictief kunnen zijn. Niets meer dan een 
sym bolisch gebaar. Zijn vrouwengezichten houden het midden 
tussen erotiek en apathie. Ze blijven raadselachtig ongrijpbaar 
tegen de achter grond van onbe grijpelijke plaatsen met vreemde en 
mysterieuze wezens.

‘IK ZOU GRAAG WILLEN DAT MIJN  
FOTO’S OP SHUNGA LIJKEN, MAAR 
ZOVER BEN IK NOG NIET. SHUNGA  
WORDT GEKENMERKT DOOR EEN ZEKERE 
GERESERVEERDHEID. DE GENITALIËN 
ZIJN ZICHTBAAR, MAAR DE REST IS 
VERSTOPT ONDER DE KIMONO (…) ZE 
UITEN HET MYSTERIE VAN DE LIEFDE. 
SHUNGA LAAT NIET ALLEEN SEKS ZIEN, 
ZE TOONT HET GEHEIM VAN DE LIEFDE 
TUSSEN TWEE MENSEN.’
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Uit ‘Sentimental Journey/Winter Journey’
Laatste akte van een reis, een winterreis. De dood van Yoko, de 
laatste foto van degene die, volgens Alain Jouffroy, de spil was van 
Araki’s romance, het centrum waar zijn lot en zijn fotografie omheen 
draaiden.

Uit ‘Sentimental Journey/Winter Journey’
Araki poseert in trouwpak naast Yoko, de vrouw van zijn leven en 
zijn beste model. Hier begint Sentimental Journey.
‘Dit is mijn verklaring. Dit is mijn liefde en het begin van mijn 
carrière. Mijn liefde, omdat het de fotoserie van mijn huwelijksreis 
is. Mijn liefde, omdat ik debuteer met professionele foto’s, name-
lijk de aanhef van mijn eigen romance.’
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Uit de serie ‘In Ruins’
Af en toe staat Araki stiekem op zijn eigen foto’s. Dat doet hij als 
fic tief personage dat de regels overhoop haalt. Vaak ironische 
uitstapjes, met surreële trekjes, handelingen van vrijheid zonder een 
bepaalde betekenis.
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Uit de serie ‘Tokyo Nude’
Vanaf de jaren zestig maakt Araki foto’s van onbekenden in de stra-
ten van zijn Tokio. Ook hun gezichten gaan deel uitmaken van zijn 
persoonlijke romance. ‘Je moet momenten van het leven blijven 
foto graferen. Je moet blijven leven. Foto’s maken is voor mij het 
leven zelf.’

‘EEN CONCREET VOORBEELD: OP DE 
VOORGROND IS ER LEGE RUIMTE, VAN  
DE RUÏNE, OP DE ACHTERGROND STAAN 
WOLKENKRABBERS, EN ALLES WORDT 
GECOMBINEERD. DE MENSEN EN DE 
MENIGTE KOMEN BIJ ELKAAR EN 
VERMENGEN ZICH OP KRUISINGEN. 
IEDEREEN GAAT EEN ANDERE KANT OP. 
MAAR ALS JE GOED KIJKT, ZIE JE DAT  
ER AF EN TOE EEN MOMENT VAN LEEGTE 
IS, WAAR NIEMAND IS. PRECIES OP DAT 
MOMENT, DAAR, VOEL IK TOKIO.’
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Uit de serie ‘Erotos’
De foto’s uit deze serie vormen een gloeiende wereld van erotische 
ele menten. Dieren, planten, voedsel, details van het menselijk 
lichaam, genitaliën, wenkbrauwen, mond – alles buigt bij de kracht 
van de metamorfose van een oog dat alles wil bezitten. Maar die 

overvloedige erotiek heeft, zoals vaak op de foto’s van Araki, een 
duistere kant. Die mysterieuze en soms lugubere ziel wordt bena-
drukt door een elegant zwart-wit en een formele perfectie die het 
onderwerp in de sfeer van stillevens trekt.
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Zelfportret met model, jaren negentig
Dit is de hoofdpersoon van de encyclopedische auto-bio-foto gra-
fische roman. Araki, een beetje popkunstenaar, een beetje grapjas, 
neemt iedereen in de maling, maar vooral zichzelf.
Zijn vriend, de architect Arata Isozaki, noemde hem ‘een sjamaan 
die zijn eigen roman aan zichzelf vertelt’.

‘IN JAPAN IS EEN BOEDDHISTISCH BEELD DAT SENJU KANNON HEET. DAT BEELD IS  
GEWELDIG EN HET HEEFT DUIZEND ARMEN. IK WIL HET DUIZEND FOTOTOESTELLEN  
GEVEN EN HET LATEN FOTOGRAFEREN.’

Zelfportret
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Blz. 30
Beiroet, 1991
In 1991 wordt Basilico samen met nog vijf fotografen uitgenodigd 
om Beiroet vast te leggen na vijftien jaar bloedige burgeroorlog. Het 
gaat niet om een reportage, maar om het vastleggen van een tra-
gedie waarvan de zichtbare sporen met de tijd zullen verdwijnen. 
‘De fotografie kreeg opdracht om, met de getuigenis van de men-
selijke waanzin, bij te dragen aan de opbouw van het historische 
geheugen.’ Op zijn foto’s laat de spookstad zichzelf en haar wonden 

zien, en vertelt ze over de schending die de mens heeft toegebracht 
met een slopende en absurde oorlog.

Milaan, 1980
De foto’s van Basilico worden gekenmerkt door tweevoudige aan-
dacht: enerzijds zijn er de vorm van de gebouwen, de diepte van de 
objecten, de gevels en de perspectiefhoeken, anderzijds richt de 
fotograaf de blik op wat erachter ligt, alles wat bijdraagt aan de 
vorming en de kenmerken van het stadsplan in de ruimte. 

GABRIELE BASILICO

 hem 
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Lausanne, 1987

De stad is constant in verandering. Basilico heeft 

belangstelling voor alles wat bijdraagt aan de 

opbouw en connotatie van stedelijke ruimte: 

kruis punten, wegwijzers, verkeerseilanden, de 

geometrie van lijnen, schaduwen op het asfalt. 

Alles wordt zorgvuldig samengesteld om onze 

blik te richten op een landschap dat verlaten is, 

maar wel de aanwezigheid van de mens, zijn 

handelingen en geschiedenis weerspiegelt.

De lucht die oplicht in verschillende tinten grijs, 

wordt een decor waartegen de vormen afsteken 

die worden gemaakt door de verhouding licht-

schaduw. Basilico laat ons niet alles zien. Zijn 

blik is niet analytisch. Hij wil details onderzoeken, 

tekenen opvangen die op zowel werkelijke als 

symbolische wijze niet alleen een architec to ni-

sche, maar ook maatschappelijke inhoud weer-

geven. De lens van de fotograaf stelt de foto 

samen, zodat de paal met wegwijzers de hoofd-

rol speelt en de ruimte krijgt om een belangrijk 

object te worden. ‘Ik zie de stad als een groot 

lichaam dat ademt, een lichaam dat groeit en 

verandert, en ik wil de tekenen ervan vastleggen, 

de vorm observeren, als een arts die de veran-

deringen van het menselijk lichaam onderzoekt. 

Ik zoek constant elk gezichtspunt, alsof de stad 

een labyrint is en de blik een doorgangspunt 

zoekt.’ In het labyrint moet je rustig en langzaam 

bewegen om je niet te laten overrompelen. 

Basilico oriënteert zich door een lijn van aan-

dach tige waarneming te volgen en een beschou-

wende houding zonder sentimentaliteit aan te 

nemen. De trage blik vangt elk detail en biedt 

een nieuwe en onverwachte kijk op zelfs bekende 

plaatsen.
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Portretten van fabrieken, Milaan, 1978-1980
‘Voor het eerst zag ik de straten en de gevels van fabrieken zich 
strak en individueel aftekenen tegen een heldere hemel. Daardoor 
werden het aanzien van de ruimte en de vormen opeens onge brui-
ke lijk.’ Zo herinnert Basilico zich Eerste Paasdag 1978, toen hij  
met zijn fototoestel door een voormalige industriewijk van Milaan 
liep, op zoek naar een nieuwe wereld en een nieuwe manier om 
deze te foto graferen. De straten zijn verlaten, de loodsen ook. De 

geo me trische vormen van de fabrieken in de verte worden mys-
terieuze, bijna melancholieke objecten, weelderig verlicht door een 
gena de loos, schitterend licht. Op de foto’s van Ritratti di fabbriche 
(por tretten van fabrieken) vult de stilte de ruimte en verleent ze het 
zwart-wit dat de geometrie ervan aftekent iets mysterieus. In de 
lucht hangt de metafysische leegte van de steden van De Chirico. 
Deze blik geeft die plaatsen een schoonheid die ze nooit eerder 
hadden.
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Berlijn, 2000
De gegolfde, complexe gevel van het gebouw vult het beeld met zijn 
indrukwekkende vormen. Ondanks de architectonische massa 
krijgen de foto en de lijnen een vreemde beweging, geaccentueerd 
door het kundige perspectief, dat het oog naar links trekt, en door 
een lucht die in tegenovergestelde richting lijkt te vluchten of te 
bewegen.
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Le Tréport, 1985
Het project DATAR brengt Basilico naar Le Tréport, waar ‘ik op een 
dag, dankzij onweersachtige omstandigheden, zo’n sterk beeld zag 
dat het leek of ik in een schilderij van Bellotto of Canaletto stond. 

Toen kreeg ik het transcendentale gevoel van het oneindige, waar je 
urenlang kunt luisteren, kijken, denken en de tijd uit het oog verliest, 
en opeens besef je het. Vanaf die dag is mijn relatie met land-
schappen veranderd.’
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Napels, 2004
Basilico zoekt vaak een perspectief van boven, een waar nemings-
afstand waarop het oog een bredere blik krijgt. Vandaar onthullen 
het natuurlijke landschap, stadsagglomeraties en stadsgrenzen het 
fraaie ontwerp van het gebied. Op de achtergrond rijst het silhouet 
van de Vesuvius op uit een nevelsluier, die eraan bijdraagt dat de 
vulkaan bijna een droom lijkt.

Rome, 2000
Dit schrijft Basilico in zijn boek Architetture, città, visioni: ‘Volgens 
mij kan de fotografie, met haar kracht om de werkelijkheid vast te 
leggen, de geschiedenis laten zien en het geheugen gebruiken als 
actief en gevoelig instrument om de energie in of achter de vormen 
weer in omloop te brengen.’


