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Harry Gruyaert – Retrospectief 

Museum Helmond presenteert in deze zalen de eerste  
overzichtstentoonstelling van de Belgische fotograaf Harry 
Gruyaert in Nederland. Gruyaert werd in 1941 in Antwerpen 
geboren en geldt als dé Europese pionier van de kleurenfotografie. 
Hij fotografeert zowel de hectiek van de straat als de stilte van een 
kustlandschap. Zijn naam wordt vaak in een adem genoemd met 
beroemde Amerikaanse fotografen als Saul Leiter, Joel Meyerowitz, 
William Eggleston en Stephen Shore.  Sinds 1982 is Gruyaert lid van 
het fotoagentschap Magnum Photos. 

Gruyaert ontdekte in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
de rijkdom van kleur. Kleur was in de fotografie tot dan toe 
voorbehouden aan reclamefotografie. In Gruyaerts fotografie zien 
we verzadigde kleuren, met vaak opvallende accenten in rood, 
groen of blauw. “De kleur is een middel, een manier om datgene 
wat ik zie te beeldhouwen. De kleur illustreert geen onderwerp 
of een scène, maar is een waarde op zichzelf”, aldus Gruyaert. 
Daarnaast bepalen licht en contrasten zoals clair-obscur veelal de 
beleving van zijn foto’s. 

De oorsprong van al zijn werk, is eenvoudigweg onze alledaagse 
leefomgeving. In de beeldkeuze lijkt Gruyaert wel steeds een 
wereld vast te leggen die doordrenkt is van vluchtigheid. Zijn foto’s 
bezitten wonderlijke combinaties van aan- en afwezigheid van 
dingen en mensen. De eenzaamheid die een deel van zijn oeuvre 
kenschetst, wordt benadrukt door het feit dat we een gezicht 
of een gelaat vaak niet zien. Tegen De Standaard verwoordde 
Gruyaert in 2018 zijn motivatie: “Ik heb geen boodschap, ik wil 
geen verhaal vertellen met mijn foto’s. Ik ben geen journalistiek 
fotograaf. Ik bedoel niet, ik werk alleen voor mezelf, voor mijn 
persoonlijk plezier, mijn eigen ontdekking. Ik zoek altijd naar 
sensualiteit, zowel in licht als in kleur. (…) Het is voor mij essentieel 
dat het plezier dat ik voel bij het maken van mijn foto’s overkomt 
bij wie er naar kijkt. En verder heeft iedereen zijn interpretatie. 
Voor mij gaat beeldende kunst om emotie.” 



Gruyaert vindt vaak wonderlijke beeldcombinaties. Vaak zoekt 
Gruyaert de randen van het onderwerp op, nooit het centrum 
van het schouwspel. De foto legt een ervaring vast. Het resultaat, 
de uiteindelijke foto, toont onze omgeving als een verrassend 
samenspel van het onbewuste én het bewuste.  Misschien zijn 
de mooiste voorbeelden hiervan terug te vinden in zijn foto’s van 
en over België, het land dat hij ooit bewust verliet maar waar hij 
nadien een haat-liefde verhouding mee opbouwde. In zijn foto’s 
van België komen enkele typische Gruyaert elementen, zoals 
banaliteit, het surrealisme én de kracht van tradities samen.

Harry Gruyaert – Retrospectief toont meer dan 120 fotowerken. 
Te zien zijn onder meer zijn series in Marokko, India, Las Vegas, 
Rusland, Ierland en natuurlijk België. Uit zijn alom bejubelde serie 
‘Rivages’ (kustlandschappen) wordt een ruime keuze getoond.  
Daarnaast worden er diverse digitale diaprojecties vertoond, 
begeleid door muziek: de recente dubbelprojectie ‘Made in 
Belgium’, zijn fascinerende serie ‘Last Call’ over vliegvelden, zijn 
poëtische serie ‘Irish Summers’  én (in de benedenzaal) de recente 
documentaire over de fotograaf uit 2019. 
Je kunt de expositie vanaf de entree het beste met de klok mee 
lopen. In de displays is een kleine brochure beschikbaar met 
toelichtende teksten over het oeuvre van Gruyaert.

In de museumwinkel zijn een aantal bijzondere boekuitgaven van 
Harry Gruyaert te koop.

Harry Gruyaert en zijn surrealistische kijk 
op de wereld

Er iets bijzonders aan de wijze waarop de fotograaf Harry Gruyaert 
mensen in beeld brengt. Gruyaert brengt mensen weliswaar vaak 
volledig in beeld, maar zelden frontaal. Heel vaak fotografeert 
hij mensen van opzij, van achteren, of met een afgewend of 
onzichtbaar gelaat, dan wel bedekt door een hoed of gewaad, of 
zelfs een rode ballon. Het is alsof mensen wel aanwezig zijn, maar 
in zichzelf opgesloten zitten. Maar ze zijn wel degelijk vastgelegd 
door deze Belgische fotograaf. 

Misschien legt Gruyaert de existentiële eenzaamheid van de mens 
vast, hetgeen soms benadrukt wordt doordat het individu in zijn 
foto’s opgaat in een anonieme metropool. 

Luik (Liege), België, 1981 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



Die bijna ‘afwezigheid’ van de menselijke figuur krijgt bij Gruyaert 
welhaast surrealistische trekjes.

Gruyaert heeft een bijzondere gave om de wereld door een 
surrealistische bril te aanschouwen: een traditie die lijkt voort 
te komen uit zijn Belgische ‘roots’. België kent een rijke traditie 
van surrealistische tendensen, die nooit ophield te bestaan, zelfs 
niet toen de originele stroming rond het midden van de twintigste 
eeuw grotendeels voorbij was. Grote Belgische surrealisten zijn 
bijvoorbeeld de geniale, en vlijmscherpe beeldmanipulator René 
Magritte (1898-1967), maar ook de ontregelende, anarchistische 
kunstenaar Marcel Broodthaers (1924-1976). En van recenter 
datum Guillaume Bijl (*1946), die onze alledaagse werkelijkheid in 
zijn installaties absurdistisch maakt. En nog recenter, het inmiddels 
internationaal vermaarde Belgische duo Jos de Gruyter (1965) & 
Harald Thys (1966).

En net als de Belgische symbolistische kunstenaar James Ensor 
(1860-1949) kiest Gruyaert voor sterke en ietwat ongewone 
beeldmotieven. Waren dat bij eenling Ensor bijvoorbeeld maskers, 
verklede personages, skeletten en groteske optochten, bij 
Gruyaert zijn dat gewaden, hoofddeksels, verhullende kleding, 
(eveneens) optochten, plots aanwezige ballonnen én wachtende 
personages. 

Gruyaert vindt vaak bijzondere beeldcombinaties. Vaak zoekt 
Gruyaert de periferie op, nooit het centrum van het schouwspel. 
De foto legt een ervaring vast. Het resultaat, de uiteindelijke 
foto, toont onze omgeving als een verrassend samenspel van het 
onbewuste én het bewuste. Misschien zijn de mooiste voorbeelden 
hiervan terug te vinden in zijn foto’s van en over België, het land 
dat hij ooit bewust verliet maar waar hij nadien een haat-liefde 
verhouding mee opbouwde.

Gruyaert lijkt geboeid door een surrealistisch wereldbeeld dat 
is geworteld in het werk van Jheronimus Bosch, het nihilisme 
van Dada, en het vreemde en het fantastische dat ons dagelijks 

omringt. Het is alsof de gedachten (de taal, de boodschap) van 
Gruyaert ons direct bereiken via zijn beeldcombinaties. Net 
als de surrealisten ontmantelt Gruyaert vaste patronen. Hij 
creëert nieuwe gedachtenreeksen, los van de rede. Evenals de 
kunstwerken in het officiële surrealisme uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw, bieden de foto’s van Gruyaert ons een inkijk 
in droomwerelden en het onderbewuste. We zien combinaties 
van onbewust én bewust kijken en denken. Bovendien zingt 
(lees: fotografeert) Gruyaert herhaaldelijk objecten los uit hun 
oorspronkelijke context/samenhang.  Dat resulteert bij de 
fotograaf af en toe tot een wonderlijke samenkomst van eigenlijk 
niet bij elkaar passende beelden.

Harry Gruyaert brengt net als de surrealisten de samenleving 
in beeld in ontregelende opnames. Gruyaert ziet plekken en 
momenten in de stad die plots en ogenschijnlijk onlogisch samen 
komen. Combinaties die bedacht lijken of spontaan ontstaan 
en die zich voor (heel) even aan Gruyaert openbaren en daarna 
met ons worden gedeeld in de vorm van een foto. Gruyaert is 
een furieuze tovenaar die ons vergast op rake of niet eerder 
geziene stedelijke beeldassemblages. Een man die ons uitnodigt 
een onbekende wereld in te duiken, soms gewoon bij ons om de 
hoek. Gruyaert roept ons als kijker op om onze omgeving beter te 
bestuderen, te beginnen in zijn eigen foto’s. De wereld van Harry 
Gruyaert is grotesk, absurd, uniek,  verwarrend, en opvallend 
spannend van kleur. 

Tegen De Standaard verwoordde Gruyaert in 2018 zijn motivatie: 
“Ik heb geen boodschap, ik wil geen verhaal vertellen met mijn 
foto’s. Ik ben geen journalistiek fotograaf. Ik bedoel niet, ik werk 
alleen voor mezelf, voor mijn persoonlijk plezier, mijn eigen 
ontdekking. Ik zoek altijd naar sensualiteit, zowel in licht als in 
kleur. (…) Het is voor mij essentieel dat het plezier dat ik voel bij 
het maken van mijn foto’s overkomt bij wie er naar kijkt. En verder 
heeft iedereen zijn interpretatie. Voor mij gaat beeldende kunst 
om emotie.” 



Harry Gruyaert en de personages in beeld

Bij Gruyaert zie je altijd een soort depersonificatie van de 
personen die in beeld gebracht worden. Het zijn vaak gestalten of 
silhouetten. Gezichten verborgen door een doek of door een hoed 
of door een rode ballon, bijvoorbeeld. Ondertussen schuiven licht 
en ruimte in de periferie van het beeld bij Gruyaert in elkaar.

Volgens de Franse schrijver Brice Matthieussent betekent het 
verdwijnen van mensen alsook de afwezigheid van gezichten bij 
Gruyaerts fotografie een tegengeluid tegen de van oorsprong 
humanistische fotografie van Magnum Photos (opgericht in 
1947). Wat zijn de foto’s dan wel? Volgens Matthieussent zijn ze 
tegelijkertijd prozaïsch, poëtisch, gewelddadig én subtiel. De foto’s 
van Gruyaert zijn opvallend eigentijds. Het zijn in de woorden van 
Matthieussent “banale herscheppingen van de werkelijkheid”. 
Ze onthullen de identiteit van de kunst én van het leven.

Harry Gruyaert en de kleurenfotografie

Harry Gruyaert profileert zich eind jaren zeventig van de vorige 
eeuw al snel als dé pionier van de kleurenfotografie in Europa. 
Tot circa 1980 werd de kleurenfotografie vooral geassocieerd 
met reclamefotografie en niet met de ‘serieuze’ (kunst – en 
documentaire) fotografie.

Harry’s vader werkte bij Gevaert in België en in zijn eigen gezin 
een fervent hobby-filmer, waardoor Harry al jong kennis maakte 
de (technische) mogelijkheden van film en fotografie. Later bleek 
dat Harry niet alleen een groot gevoel had voor compositie, maar 
bovendien een passie voor toepassing van kleur in de fotografie. 
Tijdens een verblijf in Londen in 1972 raakte hij gefascineerd door 
het verzadigde kleurengamma van de toenmalige kleurentelevisie. 
Hij maakte er een fotoserie van met een Kodachrome film, getiteld 
‘TV Shots’.

Echt belangrijk voor Gruyaert was de legendarische expositie van 
zijn generatiegenoot William Eggleston (1939) in het MoMa New 
York. Deze door curator fotografie John Szarkowski samengestelde 
tentoonstelling ‘William Eggleston’s Guide’ (1976) veroorzaakte een 
schok wegens het gebruik van kleurenfotografie. Tot dan toe was 
kleurenfotografie voorbehouden voor reclamefotografie. Eggleston 
was een van de eersten die het medium de serieuze fotografie 
binnen leidde. Dankzij deze expositie wist Gruyaert dat hij de 
goede weg was ingeslagen. 

Het kleurgebruik van Eggleston en Gruyaert is bijvoorbeeld niet 
zodanig dat een kleur aan een bepaalde vorm toebehoort, maar 
kleur is veeleer onderdeel van een ‘ervaring’. De camera in de 
hand van de fotograaf zorgt ervoor dat intentie én het beeld 
samen vallen. Volgens schrijver Brice Matthieussent refereren 
beide fotografen qua kleurgebruik aan de moderne schilderkunst, 
tijdschriften, TV en cinema. Eggleston fotografeert echter steeds 
vanuit een centrum, een midden, terwijl Gruyaert altijd om het 
centrum heen werkt, en bij voorkeur de periferie opzoekt. 
In Gruyaerts fotografie zien we veelal verzadigde kleuren, met 
vaak opvallende accenten in rood, groen of blauw. “De kleur is 
een middel, een manier om datgene wat ik zie te beeldhouwen. 
De kleur illustreert geen onderwerp of een scène, maar is een 
waarde op zichzelf. Dat is in mijn beleving zelfs de emotie van de 
fotografie,” aldus Gruyaert.



Harry Gruyaert en de digitale fotografie

Gruyaerts bezoek aan de hierboven genoemde expositie van 
William Eggleston in 1976 in het MoMa in New York, bevestigde 
de keuze van Gruyaert voor kleurenfotografie, maar benadrukte 
ook het belang van het afdrukprocedé van de foto. In de woorden 
van Gruyaert: “A photograph exists when printing gives it form”. 
Eggleston drukte zijn foto’s af met een dye transfer proces. 
Dat was tijdrovend én duur, maar gaf intense schaduwen. Gruyaert 
gaf de rudimentaire C-type print op ten gunste van Cibachrome, 
met verzadigde tinten en diepe zwarten, die hij sensueler vond. 
Hoewel dit proces niet de rijkdom kent van Kodachrome, de 
legendarische kleurenfilm van Kodak.

De opkomst van digitale fotografie in de jaren 00 van het nieuwe 
millennium betekende voor Gruyaert dat veel van zijn wensen 
aangaande printen en het opnieuw printen van foto’s vervuld 
werden. Digitalisatie kan continu verbeteringen in de afdrukken 
opleveren (Gruyaert refereert graag aan de schilder Bonnard, 
die bestaande schilderijen zelfs een tijd na voltooiing alsnog 
bijwerkte). Ook nieuwe papiertypes dragen bij aan de verbetering 
van de afdruk.

Toen de geliefde Kodachrome film begin jaren 00 van deze eeuw 
uit productie ging, stapte Gruyaert over op digitale fotografie. 
Het zorgde voor een minder strenge aanpak (in vergelijking met 
de beperkte capaciteit van een fotorolletje) maar het bood hem 
kansen om in omstandigheden met minder licht te werken.

De tentoonstelling en de series

Begin van de tentoonstelling: de eerste wanden

Harry Gruyaert heeft het grootste deel van de zalen gerangschikt 
op land of thema: Marokko, India, Egypte; Oost-West [East/West, 
oftewel Verenigde Staten-Rusland]; Kustlandschappen, België, 
enzovoort.

De gehele tentoonstelling is door Gruyaert associatief en 
intuïtief opgebouwd Zo ook de introductie en de rangschikking 
van de allereerste foto’s die u tegenkomt. Deze opeenvolging 
op de eerste wanden vormt een soort staalkaart van typische 
kenmerken in het werk van Gruyaert: straatfotografie, personages 
of situaties gevangen in eenzaamheid, vluchtigheid in combinatie 
met melancholie, het beeldhouwen met kleur én het belang 
van kleur(accenten) in het beeld, de wonderlijke samenkomst 
van verschillende beeldelementen, theatrale werkelijkheden en 
weerspiegelingen van de omgeving via ruiten en etalages.
Daarna volgen de werken van Harry Gruyaert, gepresenteerd 
in series van landen of gebieden dan wel thema’s zoals 
kustlandschappen.

Marokko / India / Egypte

In 1969 reisde Gruyaert al naar Marokko. Eigenlijk was het ook het 
begin van zijn carrière als fotograaf. Hier ontdekte hij prachtige 
overeenkomsten tussen vormen, kleuren, dagelijkse handelingen 
en de natuur. Het Marokkaanse licht zorgde in de foto’s van 
Gruyaert voor sterke tegenstellingen tussen licht en schaduw. 
Daarnaast ontdekt hij hier, geheel in navolging van de beroemde 
Magnum fotograaf Henri Cartier-Bresson, het fenomeen van hét 
beslissende moment. Gruyaert sluipt om de mensen heen totdat 
hij toeslaat. Vanwege de kleur kan je bij Gruyaert beter spreken 
van een beslissend licht dan een beslissend moment, beweert 
schrijver Brice Matthieussent.



Daarnaast maakt Gruyaert hier foto’s van lichamen gehuld in 
gewaden of dekens, of fotografeert hij figuren of lichamen zonder 
dat we een gezicht zien. De lichamen lijken wel gebeiteld in kleur. 
Al deze beelden staan ver af van de stroming in de fotografie 
die ‘picturalisme’ wordt genoemd, maar ook van het exotische 
en het pittoreske. Gruyaert was gefascineerd door de schok 
van de ontmoeting, het land en de spanning om een mogelijke 
foto te ‘vinden’. Gruyaert wilde de ontmoeting tussen kleur en 
licht vastleggen. Marokko heeft Harry Gruyaert geleerd om te 
fotograferen zonder op te vallen en zich te concentreren op zijn 
emoties en reflexen als fotograaf. De schaduw, het licht, de muren 
en de weverijen zijn de visuele elementen die de identiteit van 
deze foto’s uitmaken. Ze vormen een afspiegeling van de evolutie 
die hij in de afgelopen veertig jaar heeft doorgemaakt. 

De kleuren – geconcentreerd rood, bijna onwerkelijk blauwe 
tinten, intens groen en diepzwart –  zijn volgens Gruyaert “een 
perfect samenspel tussen vormen, kleuren, alledaagse bezigheden 
en de natuur.”

Later, in 1976, zal hij de fotografische kennis die hij in Marokko 
opdeed talloze malen toepassen in zijn foto’s in India. Het land is 
een continent op zich dat de fotograaf heeft zien veranderen en 
evolueren in de loop der jaren. Hij bezocht India nog recentelijk. 
In al die jaren kwam hij onder meer in Calcutta, Kerala, 
Rajasthan en Jaipur. En bezocht vele dorpen, kleine steden of 
megalopolissen. 

Hij zag werkende mannen en 
vrouwen, en maakte religieuze 
feesten mee. Eén ervaring in 
India was essentieel. Gruyaert: 
“Ik was heel timide in het begin, 
ik had moeite om mensen 
te benaderen. Ik werkte met 
een telelens omdat ik er niet 
dichtbij durfde te komen. Op 
een bepaald moment werd die 
lens gestolen in India en was 
ik verplicht om met kleinere 
lenzen te werken en dichterbij 
te komen. Dat is een groot 
geluk geweest. Ik heb daarna 
geen telelenzen meer gebruikt.”

Erfout, Morocco, 1975 © Harry Gruyaert / Magnum Photos

Rajasthan, India, 1976 

© Harry Gruyaert / Magnum Photos



East-West
Rusland (1989) - Las Vegas /Los Angeles (VS, 1982)

East: RUSLAND, 1989

In 1989 werd Harry Gruyaert samen met andere fotografen in 
Moskou uitgenodigd voor de 1 mei-viering in het kader van een 
uitwisseling met Russische collega’s. Hij gaat op pad met collega 
Magnum fotograaf Josef Koudelka. Het is de tweede keer dat de 
fotograaf  achter het IJzeren Gordijn verblijft. Hij is er tien dagen 
en ziet “een starre en vastgeroeste samenleving ziet die zich geen 
raad meer weet. (…) Om dit universum tussen twee werelden 
vast te leggen, kon ik het beste een scala aan doffe pastelkleuren 
gebruiken”.
Hij fotografeert vooral groepen, mannen en vrouwen, zowel in 
winkels, op straat, op de markt en in het restaurant. Ook legt hij 

spelende kinderen en zelfs een hondenconcours vast. Zijn foto’s 
van de 1 mei-viering hebben niets officieels. Al zijn foto’s laten 
een indruk achter van eenzaamheid, afwachting, moedeloosheid, 
isolement, veelzeggender dan welk commentaar dan ook. Deze 
beelden zijn rauwe getuigenissen van het Moskou van rond de 
jaren ‘90. 

Het idee van uitwisseling tussen fotografen zou nooit gerealiseerd 
worden en het zal tot 2009 duren voordat Harry Gruyaert 
terugkeert naar Moskou waar hij dan een land aantreft dat een 
metamorfose heeft ondergaan door de opkomst van een agressief 
kapitalisme.

West: LOS ANGELES, Las Vegas, 1982 

De wegen, de auto’s, de benzinestations, de parkings, de diners, 
dat zijn de beelden die Harry Gruyaert heeft onthouden van het 
Amerika uit de jaren ‘80. Zijn reis van Los Angeles naar Las Vegas 
werd gefinancierd middels een opdracht van het nieuwe magazine 
Geo USA en de artistiek directrice Alice George. De serie werd 
overigens nooit gepubliceerd. 

Gruyaert vermijdt in zijn fotoserie in Las Vegas de bekende clichés: 
geen casino’s, noch verslaafde spelers. Las Vegas wordt overdag 
gefotografeerd, bijna op de manier van een architect,  die eerder 
de voorkeur geeft aan locaties dan aan personages. De lichamen 
vervagen tot op de rug gefotografeerde silhouetten of mensen 
zonder gezicht, op een enkele uitzondering na. Of we zien in 
Las Vegas mannen en vrouwen in badkleding bij het zwembad. 
Ook maakt hij foto’s van het Amerikaanse binnenland: van 
gearrangeerde huwelijken en middle-class huishoudens.
Vanaf 1981 is kleurverzadiging het handelsmerk van Harry Gruyaert 
die dan voortdurend fotografeert met Kodachrome film. Zijn 
visie is nooit narratief, maar wordt vooral bepaald door grafische 
vormen en patronen, zoals de kustwegen in het westen van de VS. 

Moskou, Rusland, 1989 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



Beide hier besproken fotoseries bundelde Gruyaert lange tijd 
nadien in het dubbelboek ‘East/West’ (2017). 

LAST CALL  / Irish Summers

Twee digitale diapresentaties: te zien in de bijbehorende filmzaal

LAST CALL – 7’11”

Gruyaert: “De ruimte van het vliegveld heeft een exceptionele 
theatraliteit en omvat alle elementen die mijn blik vangen. 
Allereerst is er de overvloed aan licht en transparantie, het spel 
van weerspiegelingen, opeenstapelingen. Soms creëert het een 
gevoel van onwerkelijkheid, een ambivalentie van inside/outside. 
De sensatie dat je je tussen twee werelden bevindt, is heel sterk”.

Gruyaerts associaties met vliegen dateren van lang geleden. 
Toen hij als kind thuis of op school problemen had, kreeg hij 
vleugels om te vluchten en afstand te nemen en vloog hij als het 
ware mentaal weg. Dat werkte heel goed. 

Voor zijn eerste reis in 1961 naar Venetië, als eenvoudige assistent 
voor de Vlaamse TV, gaat hij aan boord van een Caravelle, 
een iconisch Frans vliegtuig. Sindsdien fotografeert Gruyaert 
vliegvelden wanneer hij reist. Hij houdt van de sfeer van deze 
plekken, die de antropoloog Marc Auge heeft gekarakteriseerd als 
‘non-plaatsen’. Het zijn laboratoria van de gebieden van morgen. 
Steden op zich. Gruyaert weet de diversiteit ervan te waarderen. 
Er zijn opvallende overeenkomsten maar qua architectuur net 
zo goed wezenlijke verschillen tussen de diverse internationale 
vliegvelden. De minimalistische muziek van Hifiklub die deze 
slideshow begeleidt, benadrukt het onbestemde karakter van deze 
‘non-plaatsen’ én het voortdurende gevoel in transitie te zijn.

Las Vegas airport, Nevada, USA, 1982 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



IRISH SUMMERS – 8’24”

Harry Gruyaert maakt twee reizen van elk twee weken door Ierland 
in zijn VW-busje, de ene keer in 1983 en de andere in 1984. 
Het is zomer. Vanaf het moment dat hij het land betreedt is Zuid-
Ierland, in tegenstelling tot Engeland, voor hem een land waarmee 
hij zich sterk verwant voelt. Het herinnert hem aan België. De 
overeenkomsten schuilen in de katholieke mentaliteit, de feesten 
en het alcoholgebruik. Ook de mores in de cafés waar donker 
Guinness bier wordt gedronken en vooral de grauwheid herinneren 
hem aan zijn geboorteland. 

Zoals gewoonlijk fotografeert hij in kleur. Sommige foto’s zinderen 
van leven, zoals die van twee kleine meisjes in roze en groene 
jurkjes die naar muziek luisteren aan de kant van de weg, een cola 
in de hand, zittend voor een groene auto. 

Maar de meeste foto’s onderscheiden zich door een doffe 
tonaliteit, soms bijna een grafstemming. Als je kijkt naar het beeld 
van het graafschap Kerry kun je je voorstellen dat er een wind 
waait van de Ierse zee naar de wapperende was, met de geur van 
regen. Al deze foto’s zijn vol tederheid en zachtheid, soms grappig, 
en met een gevoel voor humor dat grenst aan ironie maar nooit 
spottend. In Ierland voelt Harry Gruyaert zich thuis.

Rivages (Kustlandschappen)

In het middengedeelte van de expositie creëert Harry Gruyaert 
een soort rustpunt voor de bezoeker, met zijn foto’s van 
kustlandschappen.

“Hoe verklaar ik mijn voorliefde voor kuststreken? In de 
Vlaamse en Nederlandse schilderkunst van de 17e en 18de 
eeuw zijn veel onstuimige zeeën, boten in een zware storm en 
onheilszwangere luchten te zien. Ik ben een Vlaming, dus ik ken 
deze schilderijen, maar de beelden waren eerder afkomstig uit 
mijn onderbewustzijn”. 

We zien Frankrijk met de Franse eilanden, de kuststreken in 
Bretagne, de kusten aan de Atlantische oceaan en langs de 
Middellandse zee. België met zijn stranden en de fascinerende 
kuststad Oostende. Spanje, Afrika van Mali tot Tanzania, Italië, de 
Verenigde Staten, Egypte, Turkije en Zuid-Korea. Met het thema 
Rivages (letterlijk ‘Randen’, hier: ‘Kusten’) maakt Harry Gruyaert 
een wereldreis in kleur en tijd, vanaf de jaren ’80 tot nu. 

De foto’s, alle in liggend formaat, vormen een soort 
herinneringsalbum dat getuigt van zijn intense bekoring voor de 
subtiele kleurtrillingen van de kusten in het Oosten en het Westen. 
De dreigende luchten en hun schaduwspel benadrukken de 
vluchtigheid van het ogenblik en het toeval wanneer het licht de 
ruimte overspoeld.

Galway, Ierland, 1988 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



Met robuuste kleuren en een prominent lijnenspel van de 
compositie fotografeert de Vlaming de dreigende landschappen 
onder een lucht die op het punt staat zich te ontladen. Gruyaert: 
“Ik hou van de lucht die het water beroert, het oneindige. Het zijn 
landschappen die voortdurend veranderen. Ik heb heel weinig 
foto’s van blauwe luchten gemaakt. Zelfs in Nice en Biarritz heb ik 
alleen maar stormen gefotografeerd”.

België: ‘Made in Belgium’

In de tentoonstelling zie je achtereenvolgens beelden van België 
in foto’s, en daarna opnieuw gerangschikt en belicht in een 
filmprojectie. 

 “Ik was de tweede van zes kinderen in een streng katholiek gezin 
in Antwerpen. Thuis regeerde God, dan de Paus, en dan mijn 
Vader. Mijn oudere zus werd missionaris in Zaïre, waar ze in 1968 
werd vermoord.  Na mijn studie trok ik naar Parijs. Deels om te 
vluchten. Ik werkte in de mode. In New York leerde ik in 1968 de 
Pop Art kennen. Ik zag alledaagse objecten op een andere manier, 
vanaf een andere afstand, en met humor. Dat maakte grote indruk 
op mij. 

Toen trok ik naar Londen en raakte gefascineerd door de 
kleurenbeelden op de eerste TV schermen. Ik maakte een eerste 
succesvolle fotoserie, getiteld TV Shots (1971-1972). Het was 
een eerste ‘verslag’ (‘report’)  van de wereld, gezien vanaf mijn 
slaapkamer: ik leerde ‘afstand’ kennen.

Langzamerhand kon ik in België gaan werken omdat ik daar niet 
meer woonde. Gedurende mijn vele retourtripjes kwam ik erachter 
dat ik de beste foto’s steeds aan het begin van mijn verblijf maakte. 
Het was 1973 en ik werkte in zwart-wit. Alles leek grijs voor mij. Ik 
hield de kalender van de lokale festiviteiten, carnavalsoptochten 
en processies nauwlettend in de gaten. Alle typisch voor België, 
en doordrenkt met alcohol. Ik wilde echter niet in sentimentele of 
documentaire valkuilen vallen.

Het duurde ongeveer twee jaar voordat ik de kleur ervan in zag.  
Dat was een openbaring voor mij. Ik had al reizen gemaakt naar 
India en Marokko, en fotografeerde daar steeds in kleur. Met België 
had ik een relatie van aantrekking en afstoting. 

Oostende, België, 1988 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



Ik wist dat het een visueel interessante plek was, met 
onverenigbare (ongerijmde) dingen die samenkomen. Het is 
immers niet voor niets dat surrealisme zo belangrijk voor mij is! 
Voor mij was dit België project meteen een noodzakelijke therapie.

In New York zag ik in 1976 de William Eggleston’s Guide 
tentoonstelling in het MoMa, met een aantal superbe Dye transfer 
fotoprints, die de kleuren een grote sensualiteit verleenden. Deze 
ontdekking van de Amerikaanse kleurenfotografie was essentieel. 
Ik voelde een diepe verwantschap met deze invloedssfeer, die mij 
aanmoedigde de volgende foto’s in België in kleur te maken. In 
Europa was kleurenfotografie vooral een picturalistische esthetiek: 
‘schoonheid’ was favoriet, in de klassieke betekenis van het 
woord. De schilderkunst van James Ensor had echter al een aantal 
beslissende stappen gezet richting sarcasme, banaliteit en het 
groteske.

België is waarschijnlijk het land dat het snelst is veramerikaniseerd 
in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Maar de kracht van de 
banaliteit, in samenhang met het surrealisme en de kracht van 
tradities zijn grotendeels nog behouden.  Vandaag de dag is alles 
minder uitgesproken, de standaardisatie is aan de winnende hand, 
met een andere cultivering van de banaliteit, minder verankerd 
in traditie. België: Mooi, lelijk, de banaliteit van het schone, de 
schoonheid van lelijkheid. Deze tegenstellingen zitten ook in mij 
verankerd.”

(Harry Gruyaert, Ontboezemingen over België, te lezen in zijn boek 
‘Roots’ uit 2012, herdrukt in 2018)

De verwijzingen naar zijn geboorteland in deze twee series in 
zwart-wit of kleur bestaan uit krachtige en ongeëvenaarde 
beelden die prachtig de emoties van de fotograaf tot uitdrukking 
brengen. Overigens zegt Gruyaert dat hij veel tijd nodig heeft 
gehad om de juiste kleur te ontdekken. Hij heeft gespeeld met het 
licht waarin groen en lichtblauw domineren, veroorzaakt door de 
melancholieke gevoelens die zijn geboorteland oproepen. 

MADE IN BELGIUM: FILMZAAL                                  Tijdsduur:  12’22”

In 2019 creëert Harry Gruyaert samen met zijn medewerkers 
Valery Faidherbe en Albin Millot de poëtische dubbelprojectie 
‘Made in Belgium’. Het omvat zijn fotografie van België, gemaakt 
tussen grofweg 1970 en 1990. De stemmige muziek van zijn geliefde 
accordeonist Tuur Florizoone benadrukt de unieke sfeer die alleen 
in België te vinden is. In 2019 was de eenmalige première van deze 
digitale diapresentatie met live muziek mee te maken tijdens 
Rencontres d’Arles. In Helmond is deze dubbelprojectie voor het 
eerst te zien in de setting van een expositie. 

Kermis in Boom, België, 1981 © Harry Gruyaert / Magnum Photos



Laatste wanden

Na de diapresentatie over België eindigt Harry Gruyaert met 
enkele voorbeelden van zijn magistrale orkestraties van de 
eenzaamheid in de metropool. Om daarna af te sluiten met zijn 
serie ‘TV Shots’.

TV SHOTS

In 1972 verbleef Gruyaert enige tijd in Londen. Daar maakte hij een 
wonderlijke fotoserie, die goed paste binnen het conceptualisme 
van destijds én de Pop-Art. Gruyaert gebruikte de verzadigde en 
vreemde kleuren van een vroege kleurentelevisie om opnamen van 
wereldgebeurtenissen te maken. Denk aan de lancering van een 
Apollo vlucht of de Olympische Spelen in München. De tv-kast was 
ons venster op de wereld. Kleurentelevisie bestond pas sinds 1967 
in het Verenigd Koninkrijk. 

Gruyaert was gefascineerd door de sensuele kleuren van het 
medium. Bovendien waren de foto’s een spiegel van de tijdsgeest. 
De opnames werden destijds gemaakt met een Kodachrome film, 
die bekend stond om de natuurlijke kleurweergave. 

In dezelfde periode maakte de Koreaans-Amerikaanse 
videokunstenaar en pionier Nam June Paik (1932-2006) furore met 
installaties en videokunst in vergelijkbare kleuren als die Gruyaert 
met zijn zogeheten ‘TV Shots’ vastlegde. De kleuren van ‘TV Shots’ 
waren schel, chemisch, zuurachtig en lichtelijk geestverruimend. 
Daarmee haakte Gruyaert aan bij de Pop Art, die behalve in de VS 
ook in het Verenigd Koninkrijk populair was. Het TV scherm was 
eveneens een plat beeldvlak zonder veel diepte, en sloot daardoor 
wonderwel aan bij het medium fotografie. TV was in wezen een 
soort archaïsche interface tussen de wereld binnenskamers en 
de wereld buiten. Gruyaert over de serie: “Het was een eerste 
‘verslag’ (report)  van de wereld, gezien vanaf mijn slaapkamer: 
ik leerde ‘afstand’ kennen.” 

De serie werd naderhand aangekocht door het prestigieuze Centre 
Pompidou in Parijs. Een keuze uit de serie ‘TV Shots’ omvat in deze 
zaal foto’s die Gruyaert maakte van de kleurentelevisie ten tijde 
van de Apollo vluchten, en de daarbij horende maanlandingen en 
de terugkeer naar de aarde.



TOT SLOT: 

Documentaire

Een 60 minuten durende documentaire kun je zien in de 
filmruimte in de benedenzaal van de kunsthal: de zogeheten 
‘Roef-Meelker-zaal’. 

HARRY GRUYAERT, FOTOGRAAF  

60 minuten
documentaire
Regie: Gerrit Messiaen
Met dank aan Dalton Distributie.

Een portret van het leven en de loopbaan van Harry Gruyaert 
(1941), belangrijke pionier in de moderne fotografie. Lid van het 
agentschap Magnum Photos.

Biografie: 

Gruyaert studeerde fotografie en film in Brussel, en werkte 
aanvankelijk als directeur fotografie samen met regisseur Jef 
Cornelis bij de Vlaamse televisie. Hij was echter geen teamworker, 
en begaf zich al snel op het pad van de fotografie. Hij verhuisde 
naar Parijs. In 1972 maakte hij in Londen de opmerkelijke serie 
TV-SHOTS: kleurenfoto’s van wereldgebeurtenissen, zoals de 
landing op de maan of Olympische Spelen, gezien via niet eerder 
vertoonde én de intense kleuren van een kleurentelevisie. Centre 
Pompidou verwierf deze belangrijke serie. In 1976 won Gruyaert 
al de Kodak Prijs. In datzelfde jaar zag hij in het werk van William 
Eggleston een geestverwant. De solotentoonstelling van Eggleston 
in 1976 in het Newyorkse Museum of Modern Art wordt veelal 
gezien als de doorbraak van de kleurenfotografie in de serieuze 
fotografie in de VS. Rond 1980 had Gruyaert al  fotoseries gemaakt 
in de Verenigde Staten, India, Egypte, Japan en Marokko. In 
1982 trad hij toe tot het prestigieuze fotoagentschap Magnum 
Photos. Gruyaert publiceert weliswaar fotoseries in boeken, maar 
werkt vooral intuïtief en ziet iedere foto graag als een aparte 
eenheid. Gruyaert werd de afgelopen jaren geëerd met grootse 
retrospectieven in Parijs, Toulon en Antwerpen. 

BEKNOPTE BIOGRAFIE HARRY GRUYAERT in jaartallen

Geboren op 25 augustus 1941 in Antwerpen, België
Snds 1982 lid van Magnum Photos.

Prijzen
1976 Kodak Prijs

Tentoonstellingen (een keuze, recent)

2020
Irish Summers, Gallery Fifty-One, Antwerpen
Harry Gruyaert, Howard Greenberg Gallery, New York



2019
Harry Gruyaert, Centre d’Art du Var, Toulon

2018
Harry Gruyaert, Fotomuseum, Antwerpen

2017
It’s not about cars, Gallery Fifty-One, Antwerpen

2015
Harry Gruyaert – Rétrospective, Maison Européenne de la 
Photographie, Paris

2014
Hommage à Antonioni, Galerie Cinéma, Parijs
Diverse malen geëerd met kleinere en grotere presentaties op het 
jaarlijkse fotofestival ‘Rencontres d’Arles’,  Arles 

Reizen:
Gruyaert maakte vele reizen, waarbij India, Marokko, Egypte, VS, 
Rusland, Japan, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België hem vooral 
inspireerden. 

Collecties
Het werk van Harry Gruyaert bevindt zich in gerenommeerde 
collecties, zoals Centre Georges Pompidou, Fondation Hermès 
(beide Parijs), Musée de la Photographie Charleroi en de Howard 
Stein collectie New York.

Boeken (een keuze):
India (2020), Irish Summers (2020), Last Call (2019), Rivages (2018), 
East/West (2017), It’s not about cars (2017), Harry Gruyaert (2015), 
Morocco (2013), Roots (2013), TV Shots (2007), Harry Gruyaert – 
photo poche (2006), Made in Belgium (2000), Morocco (1990)

Enkele markante feiten
1963-1967 werkzaam voor Vaamse tv als hoofd fotografie van 
de films voor de Vlaamse tv (BRT); tegelijkertijd begin met 
werkzaamheden fotografie in Parijs; Leert Robert Delpire (uitgever, 
curator, filmproducent, ontwerper) kennen.

1968 Reist naar Verenigd Koninkrijk.

1969 Eerste reis naar Marokko.

1972 Leeft in Londen; maakt TV shots (foto’s van Olympische 
Spelen München en Apollo vluchten).

1973-1980 Reist diverse malen door België voor foto’s in zw/w en 
later in kleur.

1975 Start samenwerking met beeldhouwer Gordon-Matta Clark.

1976 Eerste prijs van de kritiek van Kodak voor zijn foto’s van 
Marokko; Eerste reis naar India.

1982 Entree bij Magnum Photos.

1984 Krijgt een studiebeurs en een werkbeurs van Ministerie van 
Cultuur van Frankrijk.

1987 Eerste reis naar Egypte.

2000 en verder: Gruyaert verlaat geleidelijk de analoge fotografie 
ten gunste van digitale fotografie. 
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