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In samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.

Kom op zondag 27 november 
naar de Dag van de Wetenschap
Op de Dag van de Wetenschap 
ontdek je dat alles te maken heeft 
met wetenschap en technologie. 
Enthousiaste wetenschappers bewijzen 
het je graag. Ontdek alle activiteiten 
op www.dagvandewetenschap.be

Ontdek of jouw ‘gezonde aanpak’ in 
balans is: wat schep je allemaal 
op je bord en wat doe je voor 
en na je aan tafel gaat? 
Test je gezonde evenwicht op 
www.dagvandewetenschap.be

Doe mee aan het 

massa-experiment

Saul Leiter (1923-2013)
had het niet zo voor
critici die er altijd de le-
vensloop van een kunste-
naar bijhalen als ze zijn

werk willen duiden. ‘The explai-
ners’ noemde hij hen. Ze rationali-
seren het creatieve proces kapot.
Hij zat hier helemaal op de lijn
van George Braque, voor wie
kunst een geheim mocht zijn. Je
moest er niet te veel over babbe-
len. De lijn ook van Picasso, die hij
wel eens citeerde. Waarom, vroeg
de Spanjaard zich af, wil iedereen
kunst per se snappen? ‘Waarom
proberen we niet om het lied van
een vogel te begrijpen?’

Wat je volgens Leiter ook niet
moest doen, is artiesten te veel
over hun eigen werk laten vertel-
len. Maakt het allemaal vaak
zwaarder dan het eigenlijk is. Ma-
tisse bijvoorbeeld. Als je die hoor-
de praten, zei Leiter, kon je nooit
vermoeden hoeveel lichtheid en
vreugde in zijn schilderijen zit.
‘Niets wat ooit over Matisse is ge-

schreven, kan voor mij doen wat
mijn ogen kunnen doen.’ 

Dat gaat ook op voor het werk
van Leiter zelf. Het biedt een di-
recte esthetische ervaring. Kijken
is meteen voelen, merk je in het
Fotomuseum in Antwerpen, dat
momenteel een stevige greep uit
zijn oeuvre toont. Foto’s, maar ook
schilderijen en beschilderde fo-
to’s. De schilderkunst was zijn
eerste liefde en zou ook altijd de
grootste blijven, maar het zijn zijn
foto’s die hem een tot een unieke
figuur maken. Omdat ze zo schil-
derachtig zijn.

Verkeersborden
De jonge Leiter bewonderde

collega’s als Robert Frank, Ri-
chard Avedon, William Klein en
Garry Winogrand, die allemaal tot
de los-vaste New York School of
Photography worden gerekend.
Vooral in de jaren 40 en 50 dweil-
den ze de straten van The Big Ap-
ple af. Observeren hoe de mens
zich gedraagt in de grootstad.
Leiter trok door diezelfde straten
maar hem ging het veel meer om
het vangen van vormen, vluchtige
patronen en algauw, na een korte
zwart-witperiode, ook om kleu-
ren. Hij was er al mee bezig in
1946, bijna een kwarteeuw voor
zogenaamde pioniers als William
Eggleston, Stephen Shore en Joel
Sternfeld.

Veel muren, ramen, spiegels en
verkeersborden in zijn fotografie.
Het zijn de bouwstenen van zijn

composities. Die ogen vaak ex-
treem vlak, alsof al die vormen op
en over elkaar liggen. Concrete
objecten worden abstracte kleur-
elementen.

Aanbidden
Een ode aan het gewone kijken,

zou je zijn werk kunnen noemen.
Leiter ziet schoonheid en patro-
nen waar wij alleen chaos zien, of
zelfs dat niet. Een ode aan zijn
grote inspiratiebronnen ook. Alle-
maal schilders: Vermeer, Bon-
nard, Vuillard, Mondriaan, en
natuurlijk de impressionisten,
aanbidders van kleur en licht. Of
kijk naar Through boards uit 1957.
Meer dan de helft van het beeld is
zwart, een strook wijnrood, en
door een kier zie je de straat.
Rothko is heel dichtbij.

Het niveau van die giganten
haalt Leiter-de-schilder nooit.
Veel van zijn doeken, altijd klein,
zijn warm en vertederend, met
metier en zichtbare overgave uit-
gevoerd. Zijn Painted nudes, be-
schilderde naaktfoto’s, doen soms

Saul Leiter leerling-schilder & meester-fotograaf

Gigant zonder ego

Saul Leiter, pionier 
van de kleurfotografie,
heeft altijd gedacht 
dat hij gezellig zou 
wegzinken in de 
vergetelheid. Het was
bijna gelukt. 
JAN DESLOOVER
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Wat je volgens 
Leiter niet moest 
doen, is artiesten 
te veel over hun 
eigen werk laten 
vertellen
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koffiedrinken en door het raam
kijken. ‘I have a great respect for
people who do nothing.’

Geen haast
De internationale doorbraak

kwam er in 2006. Diehard fans
kregen hem zover mee te werken
aan een boek. Early color, uitgege-
ven bij Steidl, verzamelt zijn
kleurfotografie uit de periode
1948-60. Het werd een hit. Sinds-
dien is zijn ster almaar feller gaan
schijnen. In 2014 kwam er een
documentaire, met de perfecte
titel In no great hurry. In het
Fomu is een fragment te zien. Niet
te missen. 

De impact van het late succes
op zijn gemoed was beperkt. ‘I em-
brace my own unimportance’, zei
hij kort voor zijn dood. ‘We nemen
onszelf te serieus. We don’t deser-
ve to bring too much attention to
our significance.’ Dan doen ande-
ren het wel in zijn plaats. 

‘Saul Leiter – Retrospectieve’,
tot 29 januari in Fotomuseum 
Antwerpen ¨¨¨¨è 
In Gallery Fifty One Too loopt tot
28 januari een Leiter-expo met 
zelden of nooit getoond werk 
(Hofstraat 2, Antwerpen). 

De schilderkunst 
was zijn eerste 
liefde en zou ook 
altijd de grootste 
blijven, maar het 
zijn zijn foto’s die 
hem tot een unieke 
figuur maken

denken aan Egon Schiele en heb-
ben iets onstuimigs, instinctiefs.
Eenzelfde gelaagdheid als foto’s
ook, soms. Maar met een penseel
in de hand blijft Leiter eigenlijk
altijd een goeie leerling, nooit de
meester die hij als fotograaf is.

Nietsdoen 
Zo vroeg bakens verzet, zoveel

jaren zoveel originele beelden ge-
maakt. Hoe kan het dan dat Leiter
pas rond zijn tachtigste het grote
publiek bereikte? Hier halen we er
toch even zijn biografie bij. Zijn
boezemvriend, de graficus en fo-
tograaf Henry Wolf, omschreef
hem als iemand die uitzonderlijk
goed was in het laten liggen van
kansen. Zelf zei Leiter dat het mis-
schien met zijn pa te maken had.
‘Keurde alles af wat ik deed. Mis-
schien zat er daardoor ergens, op
een geheime plek in mij, een
verlangen om succes te vermij-
den.’ 

De werken die nu overal ter we-
reld volk trekken, lagen decennia
stof te vergaren in zijn archief.
Overleven, meer niet – ‘My aim in
life is to pay the light bill’, zei Lei-
ter – deed hij met opdrachten voor
modebladen als Harper’s Bazaar.
Voor de rest veel thuis zitten,
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Soames Bantry, Harper’s Bazaar, ca, 1963. 
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Subway window, ca. 1950. © the estate of Saul Leiter courtesy gallery fifty one
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