
Anders zien

Het werk van Artur Eranosian is een daad van verzet. Dat klinkt strijdvaardiger dan het is. Maar toch. Misschien is het eerder een fluwelen 
revolutie die hij wil ontketenen. De jonge kunstenaar - hij is fotograaf en sinds kort ook schilder - wil dat wij als toeschouwer anders gaan 
kijken. Hijzelf is ook anders beginnen kijken naar de werkelijkheid. En hij is anders gaan werken.

Twee versregels van Herman de Coninck uit het gedicht ‘De plek’ ( 1994 ) zijn daarbij toepasselijk:
‘Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.’

Dat is precies wat Artur Eranosian wil dat wij doen: opstappen uit manieren van kijken.

Artur Eranosian was aanvankelijk straatfotograaf en fotojournalist. Henri Cartier-Bresson en Martin Parr waren zijn helden. Eranosian was 
meteen al zo’n uitstekende fotograaf dat men hem in het KASK, de academie van Gent, ineens in het tweede jaar wilde laten starten. Men 
bestempelde hem als de volgende Magnum-fotograaf, wat een enorme druk op z’n schouders legde. Artur Eranosian ging werken voor De 
Morgen en De Standaard, kreeg een aantal internationale onderscheidingen voor zijn foto’s, maar was eigenlijk niet tevreden. Hij wilde niet 
de zoveelste straatfotograaf zijn. ‘Ik wilde zoveel meer doen,’ zegt hij daarover. ‘Ik dacht aan abstracties, maar durfde dat niet te zeggen.’
En hij begon te experimenteren. Aanvankelijk met reflecties in het water. Dat lijkt nogal voor de hand te liggen, maar wat Eranosian deed 
was zeer grafisch, leunde tegen de abstractie aan en zong zich los van de waarneembare werkelijkheid.
De voorbije jaren heeft hij zich daarop toegespitst. Hij focust op details uit onze waarneembare omgeving. Hij fotografeert dàt waar wij in ons 
dagelijks bestaan achteloos aan voorbijgaan en geen oog voor hebben. Hij staat stil bij een patroon in een vlag, de organische structuur van 
een boom, de constructivistische wirwar van takken, de pixels van een zebrapad, de rimpeling van water,…
Telkens gaat het om onze vertrouwde omgeving maar hij fotografeert die op zo’n manier dat ze onherkenbaar wordt. Het onderwerp mag 
dan banaal zijn, de foto’s zijn dat niet. Integendeel. Artur Eranosian is op zoek naar een nieuwe vormtaal. Wat is fotografie, vraagt hij zich af. 
En: ‘Kan ik iets bereiken dat nooit eerder gedaan is?’

‘Ik kijk als een schilder’, zegt hij. De naam van Raoul De Keyser valt – als groot voorbeeld. Dé schilder die in zinnelijk opgebrachte verf 
telkens weer de grens tussen figuratie en abstractie aftastte. Tijdens het fotograferen denkt Artur Eranosian na over onder- en overbelichting, 
over inzoomen en kadreren, over kleurzetting en hoe hij het diepste zwart of helderste blauw kan bereiken. Inderdaad, hij gaat te werk als 
een schilder. Probeert met licht te schilderen, camera in de hand. Achteraf manipuleert hij de beelden niet. Er komt geen fotoshop aan te 
pas. Op zijn jongste tochten heeft zijn collega-fotograaf Jimmy Kets hem gevolgd. De video die Jimmy maakte kan u tijdens deze tentoon-
stelling bekijken. Het geeft een schitterend beeld van de werkwijze, de gedrevenheid en de passie van Artur Eranosian.

Zijn foto’s hebben de schilder in hem wakker gemaakt. Er is een kruisbestuiving ontstaan tussen de twee disciplines: schilderkunst vormde 
de inspiratie voor de foto’s, de foto’s zijn op hun beurt een inspiratiebron voor de schilderijen geworden. ‘Pas een jaar geleden ben ik echt 
beginnen schilderen’, zegt hij. ‘Het is een verkenning. Ik had het nooit eerder gedaan. Net als in de fotografie ben ik ook op dat vlak een 
autodidact. Ik ben maar één jaar op het KASK in Gent gebleven. Er was geen ruimte om te falen. Terwijl net dat belangrijk is. Strikt genomen 
bestaat er geen falen. Je leert van je mislukkingen, accidenten zijn productief, je werkt door.’
Artur Eranosian beoefent de ‘platste’ vorm van schilderkunst. Daarmee bedoel ik: zijn werk is ondiep, er is geen spel met perspectieven, wel 
met structuren, geometrie en kleur. Denk aan de vroege abstracten, de monochromie van Malevitsj, denk aan Matisse en aan de 
Amerikaanse colorfield painters. Artur schildert op papier, met gouache en waterverf. Er is in zijn schilderijen geen penseeltrek te zien, het 
lijkt alsof ze niet geschilderd zijn. ‘Ik heb ooit een rood vlak dertig keer opnieuw geschilderd. Tot ik het goed kreeg.’

Nu toont Artur Eranosian voor het eerst zijn foto’s en zijn schilderijen samen. Hij wil verwarring stichten in onze manier van kijken. Hij wil 
ons kijken ontwrichten, onze zekerheden onderuit halen. Want waarnaar zijn we aan het kijken? Een foto? Of toch een schilderij? 
Opzettelijk brengt hij geen labels aan. ‘Je kijkt anders naar een foto dan naar een schilderij’, zegt hij. ‘Je stelt je daarbij andere vragen.’ 
Artur Eranosian wil dat we opnieuw leren kijken. In alle vrijheid. Hij daagt ons als toeschouwer uit. Hij wil vooral dat we beter, langer en 
langzamer kijken. Dat we de verwarring omhelzen. Dat we de schoonheid van zijn werk zien. En aanvoelen. Ontwapenende schoonheid. 
Of het nu om een foto of een schilderij gaat. En dat we vervolgens ook beter naar de zo vaak veronachtzaamde werkelijkheid kijken.

Eric Rinckhout

Artur Eranosian werd in 1989 in Jerevan, Armenië, geboren. Sinds z’n zesde is hij in België. Hij woont en werkt in Dendermonde.
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