Een ontmoeting met dindi

De paradox
van het
gemaskerd
bal
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Dindi van der Hoek noemt zichzelf ‘onderwaterfotografe’. Ze componeert haar
foto’s op een manier die doet denken aan de werkwijze van een schilder. Het wekt
dan ook geen verwondering als ze uitlegt dat ze tijdens haar opleiding voor beeldend kunstenaar aan de Willem de Kooning Academy vooral heeft geschilderd.
Pas na haar afstuderen in ‘99 is ze zich gaan specialiseren in fotografie en met
name onderwaterfotografie.
Door Ruud Vermeer

“I

n 2006 begon ik voor het eerst te expe
rimenteren met foto’s als zelfstandige
kunstwerken. Maar pas de laatste vijf
jaar vind ik ze interessant genoeg om
ermee voor de dag te komen. Ik ben ook
niet echt een fotograaf in de zin dat ik
alles over techniek weet of wil weten. Het
gaat me om het resultaat, om het gewens
te beeld.”
Ze noemt zichzelf dan ook liever beel
dend kunstenaar. Dindi maakt series van
werken, vaak met een aan de literatuur
ontleende titel, zoals Liaisons dangereuses
en Diable et le bon dieu. Ze zijn op haar
site te zien.
We spreken elkaar tijdens de tentoonstel
ling in Museum Gouda van het kunstenaars
collectief Nocturne, waar zij deel van
uitmaakt.
“Mijn manier van werken lijkt op dat van
een schilder. Ik begin met schetsen. Het
is de basis van het werk. In die schetsen
probeer ik de sfeer te vangen van wat
ik wil weergeven. Pas als ik daarover
tevreden ben, kan ik verder. Dan zoek ik
mijn modellen, maak ik de bijbehorende
attributen en kies ik de achtergronden.
Voor iedere foto schep ik een andere we
reld. Het is een langdurig proces. Ik kan
dan ook maar een beperkt aantal werken
maken. Het afgelopen jaar was een uit
zondering omdat ik op deze tentoonstel
ling meer wilde laten zien.”

Nocturne, 2012,
120 x 150 cm
Lambda C-print

In de zaal van het museum waar ze
exposeerde, toonde ze naast foto’s op
plexiglas, een indrukwekkende en vooral
verrassende installatie met diverse kos
tuums en kostuumonderdelen, die dienst
hebben gedaan in haar fotografie. Ze zijn

met veel zorg gemaakt en lijken niets aan
het toeval over te laten.
Maar dat toeval sluipt er soms toch in.
Dat heeft te maken met het laatste stadi
um van het werk, waarin zij de uiteinde
lijke scène onder water fotografeert. Dan
kan er nog van alles gebeuren. Op haar
website is te zien hoe zij zich met duikers
uitrusting onder water begeeft. Het maken
van de foto is het laatste stadium van het
werk.
“Water is het enige in mijn werk dat
ik niet zelf in de hand heb, wat ik niet
ensceneer. Water brengt spontaniteit en
toeval. Het staat voor de vervreemding en
het surreële. Het water weerspiegelt en
vervormt het beeld dat ik maak.”
Aan de andere kant van die spiegel, onder
water is alles anders. In de reflectie schuilt
haar ware aard. Daar draagt de dood een
masker, het masker van verleiding.
Maar het water doet ook andere dingen.
“Soms zijn de kostuums waar ik weken
aan gewerkt heb, nauwelijks meer te her
kennen. Tot bijna het laatste moment heb
ik het geheel behoorlijk onder controle.
Het loslaten van deze controle hoort bij
het proces, de zoektocht naar balans, de
acceptatie.”
Achter de computer probeert dindi het
geheel tot één beeld terug te brengen, de
invloed van het water te beheersen. Het
is een zoektocht naar balans en spanning.
Het resultaat is een op het eerste gezicht
mooi en esthetisch beeld dat bij nader
inzien minder mooi blijkt te zijn.
Dat is bijvoorbeeld te zien in Das Mädchen und der Tod, waarin de gedaante
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“Mijn werk gaat
niet alleen over
dualiteit, maar ook
over de zoektocht
naar een innerlijke
balans. Het
evenwicht tussen
leven en dood”
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niet alleen een masker op heeft, maar ook
een kleed van veren draagt waarmee ze
de indruk wekt te verdwijnen in een bos.
Ze verleidt haar slachtoffers om met haar
mee te gaan. “De striemen op de benen
zijn onder water bij toeval ontstaan. Het
geeft de suggestie van dat zij misschien
is mishandeld. Dat is een voorbeeld van
het niet geplande dat het beeld iets extra’s
geeft.”
Een ander voorbeeld is Dragonfly, waarin
de waterige figuur op het hoofd van
een ander staat. Vrouwenfiguren die
opdoemen vanuit het diepe water roepen
associaties op met verleidelijke waterwe
zens uit mythen en sagen. Een verleiding
die onherroepelijk leidt tot de dood. De
gezichten van de vrouwen zijn vaak niet
te zien. Ze dragen maskers of hebben in
een enkel geval, zoals Femme sans tête,
helemaal geen hoofd.
“Mijn werk gaat niet alleen over dualiteit,
maar ook over de zoektocht naar een
innerlijke balans. Het evenwicht tussen
leven en dood. Waterreflecties spelen
daarin een belangrijke rol.”
Het is een thema dat ze deelt met een
aantal andere vrouwelijke kunstenaars
die zich hebben verenigd in het Nocturne
kunstenaarscollectief.
Het is soms moeilijk om te bedenken dat
het in het hele proces gaat om een drie
dimensionaal beeld dat terug gebracht
wordt naar een plat vlak. Als je goed
kijkt, zie je een gelaagdheid die diepte
geeft aan het beeld.
Toch trekt het werken met drie dimensies
haar sterk aan.” Ik bewonder beeldhou
wers zoals Louise Bourgeois, Kiki Smith,
Thom Puckey en Elisabeth Stienstra. Het

inspireert me en ik zou zelf wel beelden
willen gaan maken in de toekomst. Het
lijkt me spannend om met keramiek bezig
te gaan. Het is in ieder geval niet vanzelf
sprekend dat het medium waarin ik werk
ook altijd fotografie zal zijn. Mijn concept
vraagt niet specifiek om deze techniek.
Op dit moment bouw ik graag mijn surre
ële werelden met behulp van de digitale
fotografie, maar in mijn voorbereiding
maak ik steeds meer gebruik van drie
dimensies. Mijn kostuums en attributen,
die nu nog dienen voor het fotografisch
beeld, vragen al om meer aandacht in het
werkproces. Ze groeien waarschijnlijk in
de toekomst uit tot op zichzelf staande
beelden.”

Nocturne

“In augustus 2012 organiseerde ik een
tentoonstelling in Pulchri Studio in Den
Haag. Ik vond Marie-Louise Elshout,
Birgitta Sundström Jansdotter en Henri
que van Putten bereid om mee te doen.
Roos van Put, oud-hoofdredactrice van
Kunstbeeld was er erg enthousiast over
en adviseerde ons ermee door te gaan.
Het bleek veel voordelen te hebben om
samen te gaan werken. In 2013 schreven
we de directeur van Museum Gouda aan
met een voorstel voor een tentoonstel
ling. De reactie erop was positief en zo is
de tentoonstelling De donkere kant van
de schoonheid ontstaan die te zien was
van 19 oktober 2014 tot en met 1 februari
2015.”

www.dindi.nl
www.nocturneartistcollective.com
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