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Nick Hannes
Nick Hannes (Antwerpen, 1974) is een
freelance documentair fotograaf met basis in Ranst (bij Antwerpen). Hij behaalde
zijn diploma aan het KASK in Gent (1997)
en werkte aanvankelijk als fotojournalist. Na negen jaar besloot hij dat het tijd
was om het vluchtige journalistieke werk
te verlaten. Als documentair fotograaf
bepaalt hij sindsdien zelf zijn onderwerpen, waarin hij zich gedurende lange

SPEKTAKEL
ZONDER ZIEL

tijd verdiept en waarbij hij politieke en
sociale statements durft in te nemen
zonder te moraliseren. Zijn eerste trip
bracht hem naar de voormalige
Sovjet-Unie en resulteerde in het boek
Red Journey (2009).
Voor zijn tweede grote project, Mediterranean. The Continuity of Man (2014),
bezocht hij 21 landen in het Middellandse
Zeegebied in vier jaar tijd. Tussendoor
publiceerde Hannes ook nog Traditions
(2001) over tradities in Vlaanderen. Het

‘Amusing Ourselves to Death’, we amuseren
ons dood. Die titel van Neil Postmans
standaardwerk over de spektakelmaatschappij
schiet je door het hoofd bij het bekijken
van de foto’s van Nick Hannes uit Dubai,
een kunstmatige betonnen oase in de
woestijn. In zijn ogen ook een metafoor
voor (de toekomst van) onze rücksichtslose
consumptiemaatschappij.

boek over Dubai, Garden of Delight, is
verschenen in 2018.
Sinds 2008 is Nick Hannes deeltijds docent aan het KASK. Hij wordt vertegenwoordigd door het agentschap Cosmos
Photo (Parijs), de Black Eye Gallery
(Sydney) en de online galerie Singulart.
www.nickhannes.be
www.facebook.com/nick.hannes.7
www.instagram.com/nick.hannes/

Door Jan Bosteels

Nick
Hannes
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inds 2016 is documentair fotograaf
Nick Hannes vijf keer naar Dubai
gereisd. De miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten is sinds de jaren
negentig vooral bekend om zijn spectaculaire
ontwikkelingsplannen. Denk aan kunstmatige eilanden in de vorm van een palmboom
of de zeven continenten. “Dubai kiest voor
urbanisatie die niet gericht is op duurzame
stadsontwikkeling, maar op zoveel mogelijk
geld verdienen. Ze willen in alles de grootste
hebben – de hoogste wolkenkrabber, het
reusachtigste reuzenrad, de grootste shopping
mall…”, zegt Nick Hannes.

Crew
De fotograaf schetst een beeld van een maatschappij met drie klassen: de geprivilegieerde
Emiratis (de oorspronkelijke inwoners), de
rijke expats en toeristen en de arme, rechteloze gastarbeiders.
“De logica achter de ontwikkeling van Dubai
kan ik nog begrijpen: het land heeft relatief
weinig olie en daarom besloot de emir dat het
verstandig was om in te zetten op vrijhandelszones, een haven, een luchthaven, vastgoed
en entertainment voor welgestelde locals en
buitenlanders. Tegen 2020 willen ze aan 20
miljoen toeristen zitten. Maar dit alles gaat
ten koste van het milieu. Bijna alle energie
is afkomstig uit fossiele bronnen. Je leeft er
in een controlemaatschappij waar alles en
iedereen in de gaten wordt gehouden, maar
waar ook behoorlijk veel hypocrisie heerst.
Prostitutie bestaat er bijvoorbeeld officieel
niet, maar prostituees zijn alomtegenwoordig.
De Emiratis tolereren dat er sloten alcohol
worden verbruikt door buitenlanders. Maar
als je iets te gretig kust in de nachtclub, voel
je algauw de hand van een securityman op
je schouder. En wat openbare ruimte lijkt, is
vaak in privéhanden, wat mijn werk als fotograaf behoorlijk bemoeilijkt. Ik moest letterlijk
voor zowat elke locatie toestemming vragen
om te mogen fotograferen. Soms vroegen de
eigenaars van nachtclubs en golfterreinen
location fees, die ik natuurlijk niet kan of wil
betalen. Het was ook bijzonder moeilijk om uit
te leggen dat ik zonder crew kwam, maar gewoon met mijn camera en statief. Maar door
mijn koppig aandringen is het toch gelukt.”
Waarom eigenlijk al die moeite? “Met dit
werk wil ik de mensen een spiegel voorhouden, want Dubai is geen op zichzelf staand,

maar wel een excessief geval van waar we als
mensheid op afstevenen. We botsen op sociale
en ecologische grenzen en toch gaan we
vrolijk verder. We bouwen steden zonder ziel,
zonder authenticiteit, zonder vrijheid.”

87

‘WAT GEBEURT ER MET JE
FANTASIE ALS JE VOORTDUREND
VERMAAKT MOET WORDEN?’

Puur vermaak
Hoewel hij vaak door PR-mensen werd begeleid bij het maken van foto’s, en zij trachtten
te bepalen wat wel en niet op de foto kwam,
slaagde Nick er toch ook vaak in ongezien
foto’s te maken, zoals het beeld van een
man die vanuit een infinity pool uitkijkt over
een paardenrenbaan. “Hier ben ik het resort
binnengeglipt door me voor te doen als een
toerist. Daarom liet de lifeguard die verplicht
aan elk zwembad staat me gewoon begaan.”
Als hij mensen in beeld brengt op het
strand, vraagt Hannes op voorhand wel even
toestemming. Toch zien de foto’s er opvallend
spontaan uit. “Wat ik vaak doe is vragen of ik
een foto mag maken, een beetje verder lopen
en dan terugkeren. Dan is iedereen terug in
zijn gewone doen en weten ze toch wat ik van
plan ben.”
Niets illustreert de forse ecologische voetafdruk van Dubai beter dan de gigantische
indoor sneeuw- en ijspistes in een land waar
de temperaturen makkelijk oplopen tot meer
dan 40° in de schaduw. “Aan de pinguïnshow
met echte pinguïns in Dubai wordt zelfs een
verhaaltje opgehangen over de dreigende
klimaatopwarming die ze nota bene zelf in
de hand werken met hun ijs in de woestijn.”
Dezelfde vorm van treurige ironie vinden we
in het artificiële regenwoud, met “the biggest
man made tree” in een reusachtige serre.
Hannes: ‘De boom is in feite uit beton opgetrokken, maar op die structuur zijn een soort
bloembakken aangebracht waarin echte planten groeien. En er vliegen ook wat vlinders
en papegaaien rond. Je leert er zogenaamd
iets over het regenwoud, maar eigenlijk is het
puur entertainment, met als hoogtepunt een
slang vasthouden.”
Niets is heilig in deze spektakelmaatschappij, zelfs de woestijn niet. “Een populaire sport
is dune bashing: in de woestijn de duinen
kapotrijden met je 4x4.”

of een boek lezen op een bankje is not done.
Als je gaat zwemmen, dan toch minstens
met dolfijnen. Als je iets eet, moet er ook
een buikdanseres op een podium staan. Wat
gebeurt er met je fantasie als je voortdurend
geëntertaind moet worden?”
Maar de allerbelangrijkste activiteit in dit
artificiële paradijs is natuurlijk het shoppen.
De shoppingcentra zijn reusachtig en staan
vaak in het teken van een thema: een Tunesisch dorp, een Chinese tempel, een stukje
Andalusië. We herkennen ook de Eiffeltoren,
het Colloseum… “Die laatste staan in het Global Village-pretpark, zegt Nick. Die replica’s
blijven maar een jaar overeind. Daarna wordt
alles afgebroken en verrijst er iets anders.
De mensen moeten immers telkens opnieuw
geprikkeld worden.”

Spektakel
Nick Hannes ziet een patroon. “Wat me telkens weer verbaast: alles staat in Dubai in het
teken van spektakel. Gewoon wat rondkuieren
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