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Leven in een bubbel Jongens uit de Emiraten
in een entertainmentcentrum.

Dubai, tuin der lusten
Een kunstmatige ruimte
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In zijn project Garden of Delight legt de Belgische fotograaf Nick Hannes
de speeltuin van toerisme, vastgoed en business vast die Dubai is.

Fotografie Nick Hannes
Tekst Samuel Peperkamp

Eén keer heb ik de skyline van Dubai gezien,
door de grote ramen van een terminal. Ik zag
glas en beton zonder een bijzonder karakter:
de sensatie van een stad die niet geleidelijk
groeide, maar uit de grond is gestampt. Was
de luchthaven een uitbreiding van de metropool, of andersom? Vlug vloog ik verder.
Nick Hannes (1974) deed dat niet. Tijdens zijn reizen door de voormalige Sovjetrepublieken en het Middellandse Zeegebied,
vastgelegd in respectievelijk Red Journey
(2009) en Mediterranean. The Continuity of
Man (2014), werd de Belgische fotograaf
steeds meer geboeid door urbanisatie en de
manier waarop crises en toerisme daar een
rol in spelen. Voor zijn volgende case study
vertrok hij naar de Garden of Delight, zoals
hij Dubai (naar Jeroen Bosch) noemt vanwege het ongebreidelde consumentisme dat
er hoogtij viert. De foto’s van Hannes tonen
een orgie van kitsch en overdaad, een speeltuin van toerisme, vastgoed en business: het
hoogste bouwwerk ter wereld, gespoten
eilanden, drijvende paleizen, Ferrari’s en

Bugatti’s, champagne in nachtclubs, megalomane winkelcentra, gouden paarden op
groene gazons, acrobaten en vuurwerk, skihallen in de woestijn en ga zo maar door.
Hannes laat die extreme rijkdom onverholen zien. En er zit nog meer aan te komen.
In de woorden van sjeik Mohammed bin
Rasjid Al Maktoem, de emir van Dubai:
‘What you see now is nothing compared to
our vision. It’s just a tiny part of what lies
ahead.’ Dat trekt aan. Intussen komt negentig procent van de inwoners van Dubai uit
het buitenland, of het nu welgestelde westerlingen zijn of goedkope arbeiders uit Pakistan en India. Die laatsten zie je zelden in het
werk van Hannes, ze zijn evenzeer verborgen
in de randen van zijn reportage als in de realiteit van het emiraat. ‘De privatisering van
de openbare ruimte versterkt de segregatie,’
legt hij uit. ‘In Dubai speelt het publieke
leven zich af in themaparken en winkelcentra. De armen komen daar niet.’
In die kunstmatige binnenruimte wordt
niets aan het toeval overgelaten. Zelfs in de

nachtclub gelden strenge regels. Pas toen de
drank in de man was, kon Hannes ‘een kus’
vastleggen: intiem contact is er verboden.
Bovendien moest hij voor elk bezoek een
vergunning aanvragen. De helft werd afgewezen. ‘Ze begrepen de waarde van het project niet,’ vertelt hij. ‘Volgens de dogmatische
marktlogica van Dubai is het eigenaardig dat
een type uit België binnenwipt om uit eigen
beweging foto’s te maken. Wat levert dat
op?’ De ZEISS Photography én de Magnum
Photography Award, that’s what. En een les:
ook al is de kloof tussen arm en rijk in het
emiraat extreem, die tendens is niet uniek.
Ook in het Westen staan de haves and havenots steeds verder van elkaar af, wordt toeval steeds meer buitenspel gezet en neemt de
behoefte aan ordinair vermaak toe. Namens
ons allen vraagt de fotograaf: wat doet dat
met de verbeelding van een mens? n
Garden of Delight, 15/12- 4/3 in De Garage
in Mechelen (B). Het gelijknamige boek verschijnt in december bij Uitgeverij Hannibal.

Verborgen arbeiders Tuinman aan
het werk op een parkeerplaats.
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Kitsch en overdaad De ingang van
het luxe Madinat Jumeirah Resort.
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Georganiseerd leven Yogasessie bij volle
maan bij het Fairmont The Palm Hotel.
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Vastgoedbusiness-speeltuin
Doodlopende weg in de Al Qudra woestijn.
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Toeval buitenspel Een indoor tropisch
regenwoud met een gefabriceerde boom.
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Ongebreideld consumentisme Feesten
in nachtclub Billioniare Mansion.

