IN BEELD

Deelnemers aan de Somfy
Photography Award 2022 gingen
aan de slag met het thema ‘thuis’.
De beelden verwijzen, elk op
hun eigen manier, naar warmte,
veiligheid en beschutting.
Door Jeroen Bos

THUIS

‘The Loop 2’,
Bas Losekoot.
Onder: een
3D-lichtinstallatie van Popel
Coumou.
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IN BEELD

Links: ‘Extravaganza’ (New
York), Chantal
Heijnen; rechts:
‘Inner Journey’,
van Fab Rideti.
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IN BEELD

Petra Noordkamps
video ‘Slowly
Disappearing’ gaat
over de huizen
van ﬁlmmakers
Ingmar Bergman
en Michelangelo
Antonioni, die
op dezelfde dag
overleden zijn.

‘Blue Lagoon’
(IJsland), van
Jérémy De
Backer, roept de
vraag op hoelang
we ons nog thuis
blijven voelen
op onze snel
veranderende
planeet.
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IN BEELD

Een foto uit de
serie ‘Love’,
van fotograaf
Nathalie Daoust.
Ze maakte de
fotoreeks in
Mongolië.

J

arenlang heb ik de
uitdrukking ‘de wereld
is mijn oester’ verkeerd
begrepen. De uitspraak
komt uit een toneelstuk
van Shakespeare en wil
zoveel zeggen als: je bent jong, de
wereld ligt voor je open, je kunt alles bereiken wat je maar wilt.
Ik dacht altijd dat het een
manier was om te zeggen dat je
je overal ter wereld thuis voelt;
waar je ook bent, altijd voel je je
zo geborgen als een oester in zijn
schelp. Mijn misvatting ontstond
denk ik doordat het vooral jonge,
reislustige types zijn die het hebben over de wereld als hun oester.
Mensen die kunnen zeggen ‘wherever I lay my hat, that’s my home’,

zoals Marvin Gaye ooit zong. Of
zoals een digitale nomade zal zeggen: waar ik mijn laptop openklap
ben ik thuis.
Het zou niets voor mij zijn. Thuis
is een verbazingwekkend rekbaar begrip en ik geloof ook echt
dat sommige mensen zich thuis
kunnen voelen op verschillende
plekken van hun wereldreis. Maar
ik zit aan het andere einde van het
spectrum. Thuis is voor mij de
plek waarvan ik weet dat ik er elke
avond terugkeer, tussen dezelfde
muren, onder hetzelfde dak en met
dezelfde mensen om me heen.
De wereld is mij te groot en ongrijpbaar om een thuis te kunnen
zijn. Thuis is juist waar ik me even
kan onttrekken aan de buitenwe-

reld. Thuis is een cocon en mijn
indruk is dat de meeste mensen er
zo over denken.
De acht geselecteerde deelnemers aan de fotograﬁewedstrijd
Somfy Photography Award 2022
hebben elk op hun eigen manier
het thema ‘thuis’ in beeld gebracht. De foto’s zijn heel verschillend, maar het lijkt of bijna alle
fotografen de woorden ‘warmte’,
‘beschutting’ en ‘veiligheid’ in hun
hoofd hadden toen ze reﬂecteerden over het thema ‘Back Home’.
De award is dit jaar gewonnen
door de Nederlander Bas Losekoot.
Hij heeft een serie foto’s gemaakt
van mensen die werken in het
ﬁnanciële centrum van Chicago
en in de avondspits onderweg zijn

Je bent jong, de wereld ligt voor je open,
je kunt alles bereiken wat je maar wilt

naar huis. Ze zijn nog niet thuis,
maar lijken zich al een beetje
terug te trekken uit de wereld.
Schitterend is Losekoots foto
van een zakenvrouw in een behaaglijke jas, met een beker kofﬁe
in haar hand en oortjes in, waarmee ze naar haar favoriete muziek
luistert. Althans, zo stel ik me het
voor. Ze is nog onderweg van werk
naar huis, maar neemt alvast een
voorproefje op de geborgenheid
en het comfort van thuis. q

MEER ZIEN
De expositie Back Home is
tot 29 januari te zien in het
Fotomuseum aan het Vrijthof,
in Maastricht.
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