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Bommen en blote borsten: de Middellandse Zeelanden

De slotgracht van Fort Europa
Wat in 2010 begon als een rondreis langs de Middellandse Zee, leidde fotograaf Nick Hannes vier
jaar lang langs revoluties, oorlogen, de kaalslag van de economische crisis, duizenden verdronken
migranten en wanstaltige weelde aan de overkant. ‘Veel vooruitgang spreekt er niet uit.’

Enkele toeristen
zijn op Segway-
excursie in de
jachthaven van het
Spaanse MARBELLA.
(2010)
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‘H
et was de bedoeling om met de kustlijn
van de Middellandse Zee als gids beel-
den te maken van alles wat me opviel in

die fascinerende regio, waar ook de wortels
van mijn cultuur en geschiedenis liggen’,
 vertelt fotograaf Nick Hannes. ‘Gaandeweg
merkte ik dat ik telkens bij dezelfde thema’s
bleef hangen: het massatoerisme, de ongebrei-
delde urbanisatie en de teloorgang van de
omgeving, en migratie. Ik was op Lampedusa
enkele dagen na de ramp waarbij honderden
Eritrese bootvluchtelingen verdronken waren.
Uit heel Europa waren Eritreërs, voormalige
vluchtelingen, afgezakt om te helpen bij de
identificatie en opvang van de slachtoffers. Ze
vertelden me verhalen over de vele krab -
wonden die ze aantroffen – als je verdrinkt
grijp je naar alles, ook als je daardoor anderen
meetrekt. Die verhalen hebben me heel erg
aangegrepen. Deze zee was ooit een kruispunt
van invloeden, vandaag is ze een barrière. De
slotgracht van Fort Europa, zeg maar.’

‘Wie alle foto’s ziet, kan niet voorbij de
enorme contrasten. Ik was in Gaza, enkele
weken voordat het stukgeschoten werd. Dat
ligt aan dezelfde zee als Monaco. Ik wil niet
zozeer een boodschap verkondigen, iedereen
denkt er maar het zijne van. Het is een collectie
beelden. Zo werk ik ook. Ik ben niet geïnteres-
seerd in de individuele psyche van de mensen
die ik fotografeer. Het zijn geen  portretten. Ik
ben een vluchtige, wat asociale reiziger. In de
eerste plaats kijk ik. Voor diepgaande gesprek-
ken of ontmoetingen is er maar zelden plaats,
omdat ik zo visueel  gefocust ben dat ik de hele
tijd word afgeleid door wat ik rond me zie.’

‘Soms waren er natuurlijk wel goede con-
tacten. In Caïro was ik op de eerste verjaardag
van de val van Mubarak op een feest met
enkele Belgen en Egyptenaren, vlakbij het
Tahrirplein. Terwijl het traangas van de rellen
buiten door de ramen kwam, vielen binnen alle
verschillen tussen de aanwezigen weg. Maar
die Arabische Lente van toen, die is me wel
overvallen. Toen ik in 2010 vertrok, was daar-
van nog geen sprake. Ik ben ook helemaal geen
doorgewinterde oorlogsfotograaf. Ik ben bij-
voorbeeld afgeknapt op Libië, waar ik enkele
dagen bij de geheime dienst heb vastgezeten
op verdenking van spionage. Maar goed, in
Tanger of Algiers kom je dan weer in erg kos-
mopolitische plekken terecht. De verrassingen
zitten overal.’

Promomeisjes prijzen een nieuw luxebier aan in de Billionaire, 
een exclusieve club in Monte Carlo, MONACO (2013).

Op het Italiaanse LAMPEDUSA worden de boten waar vluchtelingen in groten getale mee aankomen, gedumpt op een soort kerkhof. Je vindt
er nog persoonlijke spullen, en Italiaanse vissers komen er reserveonderdelen voor hun eigen boten halen. (2013)

Nick Hannes, Mediterranean. 
The Continuity of Man, Hannibal, 
35 euro. 
Expo in het FotoMuseum
Antwerpen, van 28 november 2014 
tot 1 februari 2015

In de Romeinse stad Hierapolis, in het TURKSE PAMUKKALE, kun je tegen een fikse toegangsprijs gaan zwemmen in het zogenaamd helende
water van een antieke poel vol Romeinse zuilen. (2012)Failliet benzinestation in Thiva, GRIEKENLAND (2012)

Marokkaanse grenshandelaars exporteren goederen van de Spaanse enclave MELILLA
naar Marokko (2011).
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Animatrices in
discotheek Pacha
op IBIZA, die om
beurten dansen in
een zwembadje.
(2010)

Door de NAVO
gebom bardeerde

watertoren in
Sirte, LIBIË (2013)


