nick hannes
Dubai, spectaculair vervelend

woord TIM F.VAN DER MENSBRUGGHE beeld NICK HANNES

het kan niet op in dubai, de

hoofdstad van het gelijknami-

ge emiraat. nergens ter wereld

reiken de wolkenkrabbers zo

hoog en word je als bezoeker zo
overdonderd door exclusieve

luxe. met zijn bekroonde foto reeks ‘garden of delight ’ laat

nick hannes ons proeven van
zoete weelde met een bittere

nasmaak.

D

ubai spreekt tot de verbeelding. Tot
de jaren zestig was het weinig meer
dan een stoffig vissersdorp, maar
tóén werd er olie gevonden. En ineens was er geen houden meer aan. Het nationaal inkomen explodeerde en Dubai breidde
in razend tempo uit, met name vanaf de jaren
negentig. Inmiddels herbergt de stad ’s werelds
hoogste wolkenkrabber, grootste winkelcentrum en grootste golfbaan. Dat superlatief gaat
ook gelden voor de tweede luchthaven, nu nog
in aanbouw. Álles doet de stad eraan om de
meest spectaculaire plaats op aarde te zijn.
protserig

“De eerste aanblik van de stad is zonder meer
sensationeel, of je nu fan bent of niet,” zegt Nick
Hannes (1974, Antwerpen), die er gedurende
twee jaar fotografeerde. “Maar al dat spektakel
blijkt al snel een façade te zijn; eigenlijk een
wezenskenmerk van de hele samenleving. Er is
een code waar iedereen zich strak aan houdt, en
onvoorziene omstandigheden bestáán daardoor
gewoonweg niet. Dat maakt Dubai voorspelbaar, saai en vervelend, ondanks alle entertainment en attracties.” Volgens Hannes is de stad
totaal doorgeslagen in uiterlijk vertoon en expansiedrift: “In tegenstelling tot steden die organisch groeien, is alles in Dubai georkestreerd
vanuit de top: híér bouwen we deze wijk, dáár
poten we die wolkenkrabbers neer – met als
enige doel puur prestige. Niks geen geleide444
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lijkheid, alleen maar geldzucht en
megalomanie. Ik vind het één groot
pretpark, één orgie van winkels en
horeca. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan er, zoals uit eten
gaan terwijl acrobaten boven je tafel
toeren uithalen. Die entertainmentindustrie doet het laatste greintje
verbeelding teniet. Dat stoorde mij
al heel snel.”
Namaak, navolging, imitatie: alles wat van elders komt is beter,
en Dubai is er gek op. Overal in de
stad staan replica’s van iconische
bouwwerken en monumenten zoals
de Eiffeltoren en het Colosseum;
zelfs de Hangende Tuinen van Babylon staan op stapel. Dit niet-eigene weerspiegelt zich wederom in
de samenleving. “De bevolking van
Dubai bestaat voor negentig procent
uit expats. Slechts hier en daar zie je
locals, de mannen in hun witte gewaden,” vertelt Hannes. “De expats
wonen er tijdelijk, om even snel te
cashen. Je hoeft in Dubai geen inkomstenbelasting te betalen, en dat
geldt zowel voor de CEO van een
multinational als voor de Pakistaanse bouwvakker.” Toch levert dat
niet een multiculturele stad op: “Er
is veeleer een geamerikaniseerde
monocultuur. Rem Koolhaas noemde dat de generische stad: een stad
zonder karakteristieken, zonder
historische gelaagdheid. Modern,
overal hetzelfde.” Het artificiële van
de decors spat van de foto’s, en ook
de mensen in beeld lijken zich te gedragen als figuranten: “De fotografische vertaling van Dubai’s fakekarakter mondde vrijwel automatisch
uit in heel theatrale beeldtaal; het
lijkt geënsceneerd, maar ik hoefde
er niets voor te doen. Nooit heb ik
ingegrepen – de magie van het fotograferen zou maar verloren gaan.
Het blijft fantastisch om momenten
vast te leggen die je niet had zien
aankomen.”
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mondiaal fenomeen

Met Garden of Delight legt Nick
Hannes de vinger op een wereldwijde tendens, hoe uitzonderlijk Dubai
ook mag lijken: “Wat in Dubai gebeurt zien we overal: de obsessie
met veiligheid en toezicht, de privatisering van de openbare ruimte,
de verstrengeling van de politieke
kaste en de rijke elite, de entertainmentindustrie als bliksemafleider.
Die fenomenen zijn in Dubai zeer
zichtbaar, maar komen ook voor bij
ons.” Binnen de Arabische wereld
wordt Dubai gezien als een succesverhaal, als een baken van veiligheid en luxe in een onstabiele regio.
“Vraag ongeacht welke expat wat
Dubai aantrekkelijk maakt, en hij of
zij zal altijd antwoorden dat het er zo
rustig en proper is. Maar daarmee
heb je nog geen aangename stad.
Een beetje door straatjes dwalen en
dan een leuke bar tegenkomen: onbestaanbaar in Dubai. Graffiti is er
ook al niet. Ik heb het één keer gezien, op een wegversperring waar
Pakistaanse bouwvakkers zaten te
wachten. Dan heb ik liever een stad
die een beetje vuiler en minder veilig is. Dat maakt een stad een stad.”
Om op de juiste plaatsen te komen
moest Hannes honderden mails versturen, anders kon hij fotograferen
vergeten. “Dubai is een echte controlemaatschappij, overal is cameratoezicht. Ik voelde me op den duur
paranoïde door de camera’s en door
alle keren dat ik werd aangesproken
door veiligheidspersoneel. Dat was,
laten we zeggen, enerverend. Als
vakantieganger zou ik nooit voor
Dubai kiezen, maar als fotograaf zie
je er waanzinnige dingen.”
In december verschijnt Garden of
Delight bij Uitgeverij Hannibal,
en op 15 december opent in De
Garage in Mechelen de tentoonstelling. n
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