
Ookvoordeze reekswerktPotmetoude, ana-
loge camera’s, die ze fanatiek verzamelt.Dat staat
garant voor een langebelichtingstijd,met een
patina.BovendienvindtPot eengemankeerde
fotominstens even interessant als eengelukte. En
zehoudt vast aaneen langdurig, zorgvuldigwerk-
proces inhaardonkerekamer.

Voyeurisme
InOkayyou’re safenowwil zeherinneringen laten
“vervagen”, zovertelt ze inhetmagazine 100%
expo. “Ikneemdecoördinatie vandemislukking
inhanden.” JeoverleverenaanPotsnieuweprints
is een stap ineen schemerzone.Eenafdaling in
“eenmentale schuilkelder”, eenonzichtbareplek
waarherinneringenwordenopgeslagenmaar
vooralwordengedeformeerd.De titellozebeelden
zijn soms lichtbeschadigddoor eigenaange-
brachtekrassen.Net zoals ons eigengeheugen
onsvoorhet lapjehoudt.Wekijkendoorover-
gordijnennaar eenparkeerplaats, omlijst door
palmbomen, in eenzinderendehitte, zo lijkt het.
Er is devrouwdieopeenpalmenstrandeen foto
neemt. Staanpalmenbij Pot garant voorde idylle
die altijdweerkanverstoordworden?
Wanneer ermensenopduiken, zijnhet slechts

fracties officties, ongrijpbaar engetormenteerd.
Steeds is erdie suggestie vanvoyeurisme.Volgens
Pot zijnhaarnieuwebeeldenexplicieter en ruwer,
minderdromerig: “Het zijn idyllischebeelden
waaruit gelaagdhedenzijnweggeknipt, als stuk-
kendieuit het geheugenzijnweggevaagd.”
Telkensweer transformeertPotdealledaags-

heid tot ietswatonsontglipt, eenwereldwaarin
nieuweherinneringendeoudewegduwen.We
ondergaandepoëtische schoonheidvanhet
onvolmaakte. Bij elke foto vanPotkun je vele
lagenafpellen.Maarvooral blijft zij de fotografe
vanhet kantelmoment.Het is gissennaarhet voor
enna.Netdatmaakthaarwerkzo intrigerend.

Veronika Pot,Okay, you’re safe now,
Ingrid Deuss Gallery, Provinciestraat 11,
2018 Antwerpen. Loopt nog tot 30 april.
www.ingriddeussgallery.com
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elkevervelende
gewoonteheeft u
overgenomen
vanuwouders?
“Dat ik nerveus en
overbezorgd ben.
Endat komt zeker

vanmijnmoeder,wantmijn
vader is de rust zelve. Ik
weet niet of dat vervelend is.
Soms is dat een zegen.”

Voorwelkgerechtmaguw
moederualtijdopbellen?
“Groentenkrans. Een
weelde aanheerlijke groen-
ten,met een stukje rosbief.
Maar alswe tegenwoordig
bij haar gaan eten, hebben
mijn zonenhet recht over-
genomenom te kiezenwat
er gegetenwordt.Wat dan
meestal lasagne is.”

Watbestelt u altijd in
de frituur?
“Ik ga nooit naar de frituur.”

Enwat zegtdatoveru?
“Dat ik het niet lekker vind.
Ik kendie traditie niet, ik
heb er ook geen idee van
wat die oranje dingen zijn
die er in de etalage liggen.
Namenals berenpoot of
chickenfingers klinkenwel
fascinerend – ikwist niet dat
kippen vingers hadden.Dus
als ik frietjeswil,maak ik
die gewoon zelf.”

Welkedrankkuntuniet
weerstaan?
“Een goed glas champagne,
ofwittewijn. Ik drink geen
bier. En zoals iedereenwel-
eens te veel drinkt, gebeurt
dat ook bijmij. Al is het
intussenweer keilang gele-
den dat ik nog op café ben
geweest. Terwijl de voorstel-
lingNee, hetwas gisteren ook
al laatdaarwel over gaat.”

WelkeBelgische
gewoontekoestert u?
“Ik kijk elk jaar reikhalzend
uit naar hetmoment
waarop iemand zegt: ‘Het is
weer om te barbecuen.’ Bij
hetminste goedeweer ligt
deDelhaizeweer volmet
houtskool en grote promo-
pakkenmet alle rommel die
je kunt bedenken.Datmag
danbijmij thuis, alword ik
ook graag uitgenodigd. Ook

wanneer ze vragen omzelf
je vleesmee te brengen.
(lacht)Ook zo’nmooie,
Belgische gewoonte.”

Welk ritueelmoet vooru
blijvenbestaan?
“Voor elke voorstelling ga ik
eenhalfuur slapen ophet
podium, net voor demen-
sen binnenkomen. Tot er
iemand roept dat het volk
zalwordenbinnengelaten.
Dat klinkt heel esoterisch,
maar elke zaal heeft een

andere verhouding. Als ik
dan even tot vanachter kan
lopen, ophet podiumkan
zitten, dan speel ik comfor-
tabeler. En door er te slapen,
voel ikme er ineens thuis.”

Waarvindtude stilte?
“Vlak bij Lier ligt natuur-
domeinDeBeemden.Als
het goedweer is, fiets ik
daar graag. Zonder hoofd-
telefoon, gewoon stil. Dan
heb ik het gevoel dat ik in
het zuiden vanFrankrijk
ben.”

Hoeziet uw ideale
zondagmiddageruit?
“Iets fijns doenmet de
zonen,wanneer ze niet naar
de scoutsmoeten. Dan gaan
wenaar de zoo of de
cinema. En ernamet zijn
drieën iets gaan eten.” (RB)

Nee, het was gisteren ook
al laat toert vanaf 24/03
door Vlaanderen.
adriaanvandenhoof.be.
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Cult. vraagt iemand elke dag, de hele
week lang, naar zijn voorkeuren,
gewoontes en bizarre trekjes.
Deze week: adriaan Van den Hoof.
Deze zomer presenteert hij een
nieuwe quiz op eén. eerst toert hij
met zijn nieuwe solovoorstelling
Nee, het was gisteren ook al laat.
als uitsmijter vertelt hij vandaag over
vrije tijd en vreemde gewoontes.

Adriaan Van
den Hoof (43)

W
‘Voor de show slaap ik
op het podium’

Verminkte
foto’s zijn
ookmooi
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VERONIKA POT
Okay, you’re
safe now
Ingrid Deuss
Gallery in
Antwerpen

► De trage, analoge fotografie bij Pot zorgt vaak voor speciale
effecten, zoals in dit beeld van een naakte vrouw. © VERONIKA POT

‘Het zijn idyllische
beelden waaruit
gelaagdheden
zijn weggeknipt,
als stukken die
uit het geheugen
zijn weggevaagd’

Veronika Pot
FOTOGRAFE

► in dit werk fotografeert
een vrouw het strand. Palmen
staan symbool voor de idylle
die altijd weer verstoord kan
worden. © VERONIKA POT

Weinig hedendaagse fotografen
weten zoveel dimensies in hun
beelden te stoppen als Veronika
Pot. Bij Ingrid Deuss Gallery tast
ze met de reeks Okay, you’re safe
now de grenzen van het geheugen
af. Desolaat en toch broeierig.
Dirk Leyman

ie voorhet eersthet fotografischoeuvre
vanVeronikaPot (geboren in 1965) onder-
gaat, zal niet ontkomenaaneengevoel van
desoriëntatie.Haarbeeldenvoerende toe-
schouwer spoorslagsmeenaar eendiffuse
wereld. Pot creëert eenversplinterduniver-
sumvansnapshots en straatscènes,
bevreemdende stills en landschappen, vol
verborgenangstenmaar somsookmet een
warmegloed.Er slaat eendesolatebroeierig-
heidaf vanhaar fraaie,welbewust onaffe
foto’s. En steedsweerprangtPothaaranaloge,
trage fotografie ineen intrigerendconcept.
Bij IngridDeussGallery, eenvandie

Antwerpsehotspotswaaranaloge fotografiede
ruimtekrijgt, isVeronikaPot kindaanhuis.
Eerderkon je erhaar serieTheTransformation
zien, onderdeel vaneendrieledigonderzoek

naar eenverlorenarcadia, eenwereld van
schoonheid engeluk.
Erwas telkensnogalwat trouble inparadise: de

zondeval éndedreiging lagengeniepigopde loer.
IndenieuwereeksOkay, you’re safenowbouwt
Pot voort ophaar intrigerendebeeldentaal. En
opmerkelijk: er sluipt geleidelijkmeerkleur in
haarwerk.


