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Inleiding 

 

In 2005 bezocht ik de overzichtstentoonstelling van Sergey Bratkov in het S.M.A.K. te Gent. 

Zijn foto‟s raakten mij. De personages intrigeerden mij. Ik wilde weten waarom ze daar op die 

manier werden afgebeeld, wat de fotograaf mij wilde vertellen. Het zijn foto‟s die Bratkov 

neemt in het land waar hij leeft. Hij wil mij een beeld geven van zijn leefwereld of van hoe die 

wereld in zijn ogen is. De realiteit die ik in de foto‟s zag trof mij erg. Ik was ook geïntrigeerd 

door de fotograaf die deze realiteit probeerde vast te leggen. Ik zag hem als een kunstenaar die 

ten zeerste betrokken is op de samenleving waarin hij werkt en in die samenleving de inspiratie 

en het materiaal vindt waarmee hij zich als kunstenaar wil uiten. Ik werd geboeid door de 

fotograaf, de werkelijkheid die hij probeerde weer te geven en de manier waarop hij dat deed. 

Vandaar de keuze voor het thema van mijn licentiaatsverhandeling. 

 

Wanneer ik mijn onderzoek startte kwam ik  tot de constatering dat er nog maar bitter weinig 

literatuur over deze kunstenaar is verschenen. Sergey Bratkov is een relatief jonge kunstenaar 

die nog maar sinds kort internationale waardering kent. De informatie die  over hem 

beschikbaar is blijft beperkt tot de catalogus die werd gepubliceerd naar aanleiding van zijn 

overzichtstentoonstelling in het S.M.A.K. en de catalogus „Sergey Bratkov: There is no 

paradise‟, uitgegeven door Kunstverein Rosenheim. Daarnaast vond ik  een aantal 

vermeldingen in groepscatalogi en artikels uit tijdschriften of kranten en de informatie die 

beschikbaar is op de websites van galerieën die hem vertegenwoordigen. Zijn moedertaal 

vormde een bijkomend probleem aangezien vele artikels in het Russisch verschenen en ik deze 

taal niet machtig ben. Gesprekken met Bert Leenheer van galerie Transit en Beatrijs Eemans 

van het S.M.A.K. hebben mij geholpen om tot een beter inzicht in zijn oeuvre te komen. Om 

Bratkovs oeuvre zowel op maatschappelijk als op artistiek vlak te kunnen plaatsen ben ik mij 

gaan verdiepen in de hedendaagse Russische kunst en fotografie.  Wat me opviel was de 

problematiek van de relatie tussen de werkelijkheid en het beeld waar vele Russische 

kunstenaars mee worstelen. Vanwege het specifieke gebruik van de fotografie tijdens de 

Sovjetperiode zijn vele Oost-Europese kunstenaars zich vragen gaan stellen over het 

werkelijkheidsgehalte van de fotografie. Ook in het oeuvre van Bratkov merkte ik een grote 

bekommernis om de werking van het beeld te bevragen. 
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In het eerste hoofdstuk gaan we kort in op de biografie van Sergey Bratkov. Het behoort niet tot 

de doelstelling van deze licentiaatsverhandeling om een volledig en uitgebreid overzicht te 

geven, maar aangezien er nog maar weinig literatuur over deze kunstenaar is verschenen leek 

het ons toch interessant om een aantal zaken op een rijtje te zetten.  

Om de relatie tussen fotografie en werkelijkheid bij Bratkov te kunnen onderzoeken wilden wij 

vooraf een theoretisch kader scheppen. Dat doen we in het tweede hoofdstuk. In functie van ons 

onderzoek meenden wij vooral relevante uitgangspunten te vinden in de semiotiek waar ons een 

aantal termen worden aangereikt aan de hand waarvan we de relatie tussen de fotografie en de 

werkelijkheid kunnen beschrijven en vervolgens gaan we dieper in op de verschillende visies 

die hierrond reeds werden ontwikkeld.  We schenken extra aandacht aan de theorieën van 

Roland Barthes omwille van het belang dat hij hecht aan zowel  de denotatieve als  de 

connotatieve betekenissen van het beeld. 

In het derde hoofdstuk gaan we na in welke mate de ideeën van Barthes ons kunnen helpen om 

het oeuvre van Bratkov te begrijpen. Wat zijn de connotatieve betekenissen die het oeuvre van 

Bratkov bepalen? Op welke manier stuurt Bratkov de lezing van zijn foto‟s? In hoeverre 

transformeren zijn foto‟s de werkelijkheid? We gaan na of er ook kan gesproken worden over 

een realistische weergave van de werkelijkheid en, zo ja, wat dit realisme dan teweeg brengt.   

In het vierde hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop Bratkov de 

werkelijkheid in beeld brengt. We stellen ons de vraag waarom hij de ene keer voor een 

documentaire weergave kiest, en de andere keer voor een enscenering van de werkelijkheid.  

In het vijfde hoofdstuk tenslotte gaan we na op welke manier Bratkov het werkelijkheidsgehalte 

van het beeld problematiseert en zich vragen stelt over zowel de Sovjet- als de Westerse 

beeldcultuur. We proberen een antwoord te vinden op de vraag in welke mate de 

Sovjetbeeldcultuur nog invloed uitoefent op het werk van Bratkov en op welke manier hij 

hiermee omgaat. Ook stellen wij ons de vraag naar zijn houding tegenover de Westerse 

beeldcultuur en hoe hij deze in beeld brengt.  

 

We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen in een apart volume toe te voegen zodat de 

foto‟s gemakkelijk naast de tekst kunnen worden gelegd. 
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Hoofdstuk 1: Biografische gegevens 

 

Het behoort niet tot de doelstelling van deze licentiaatsverhandeling om een volledige 

biografie van de kunstenaar uit te werken, noch om een volledig overzicht van alle 

tentoonstellingen waar hij reeds aan deelnam op te sommen. Maar gezien de beperkte aandacht 

die zijn biografie nog maar kreeg leek het ons wel interessant om een kort overzicht te geven  

van de omstandigheden en gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor zijn oeuvre.  

 

Sergey Bratkov werd in 1960 geboren in Kharkov
1
, Oekraïne. Kharkov is met zijn anderhalf 

miljoen inwoners na Kiev de grootste stad van Oekraïne en bevindt zich in het zwaar 

geïndustrialiseerde, aan Rusland grenzende, oosten van het land. In deze stad wordt duidelijk 

wat de gevolgen zijn van zeventig jaar communisme. De nietsontziende sovjetisering ten koste 

van de individuele eigenheid van het land en de bevolking heeft zijn sporen nagelaten. Het 

straatbeeld wordt bepaald door enorme en monotone neoclassicistische kantoren, grauwe 

woonflats, kolossale fabrieken en stalinistische monumenten ter verering van de arbeid.
2
 De 

bevolking heeft de overgang van het Sovjettijdperk naar het post-Sovjettijdperk moeilijk 

kunnen verwerken en bevindt zich in een reddeloze, armoedige situatie. De miserie en armoede 

zijn er alomtegenwoordig. Dakloze kinderen, prostituees en dronkaards zijn er in grote getale 

aanwezig.
3
 Het is in deze stad dat Bratkov opgroeit en een groot deel van zijn volwassen leven 

doorbrengt en het mag ons dan ook niet verbazen dat de sfeer van deze stad een belangrijke 

invloed zal hebben op zijn werk.  

Bratkov volgde een opleidingsparcours dat zeer gebruikelijk was in de Sovjet-Unie. Hij 

beëindigde in 1978 zijn studie aan de Kunstacademie Repin en studeerde vervolgens af als 

industrieel ingenieur elektronica aan de Polytechnische Academie in 1983.
4
 In de Sovjet-Unie 

werd gezorgd voor volledig gratis onderwijs. Hierdoor was het mogelijk voor elkeen om een 

degelijke opleiding te volgen. Hoewel vele kunstenaars met een ontevreden gevoel terugdenken 

aan het sovjettijdperk zijn ze wel in zekere mate dankbaar om de kansen die ze er gekregen 

hebben. Dit blijkt ook uit een citaat van de Oekraïense kunstenaar Ilya Kabakov:   “Looking 

back, .. , I can say that the State gave me a lot, in a material sense. My education both at school 

and at the Art Institute was free, and at the Institute I even received a small stipend.”
5
   

                                                 
1
 Ook vaak „Kharkiv‟ genoemd 

2
 ONWIJN K. (2006), p. 21, 47 

3
 N.N. „Biografie Sergey Bratkov‟ [internet] (2005) 

4
 N.N. „ Sergey Bratkov – biografie‟ (2005), p. 114 

5
 KABAKOV I. zoals geciteerd in ROSS D. (1988), p. 10 
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De eerste jaren werkte Bratkov als beeldend kunstenaar in Kharkov. Het duurde echter niet lang 

vooraleer hij de overgang naar de fotografie maakte. Het waren de omstandigheden die hem 

ertoe aanzetten.  

 

In Kharkov is er een groot fotobedrijf en de fotografie leeft echt in die stad. Op een 

gegeven moment, toen ik al zeven jaar aan het schilderen was, brandde mijn atelier 

af. Ik stond op straat. Toen kreeg ik het idee dat de wereld mijn atelier zou worden. 

Sindsdien loop ik met een fototoestel rond en vind ik mijn beelden in het leven.
6
  

 

Deze ommekeer van schilderkunst naar fotografie heeft een grote betekenis gehad voor zijn 

carrière. Dankzij zijn foto‟s heeft hij bekendheid verworven zowel nationaal als internationaal. 

Zijn schilderperiode heeft slechts enkele jaren geduurd, maar heeft een blijvende invloed 

uitgeoefend op zijn kunst. Het is niet toevallig dat zijn foto‟s aan schilderijen doen denken door 

het gebruik van clair-obscur en de aandacht die hij besteedt aan de kleuren en de compositie: 

“Ik fotografeer zoals ik vroeger schilderde.”
7
 

 

De eerste projecten waarmee hij in de aandacht kwam te staan realiseerde hij niet alleen, maar 

in samenwerking met een aantal andere Oekraïense kunstenaars. Het was in 1994 dat hij samen 

met Boris Mikhailov, Sergey Solonsky en Victoria Mikhailova de Fast Reaction Group in 

Kharkov vormde. Deze samenwerking hield stand tot 1997.
8
 Ze voerden ludieke performances 

op om kritiek te uiten op de socio-culturele, economische en politieke toestand van Oekraïne. 

Deze formatie groeide uit de kunstenaarsgroep Vremia die in de jaren 1960 in Kharkov 

ontstond en die pleitte voor een radicaal realisme. In hun foto‟s werden geen taboes geschuwd.  

Ze ontmantelden niet enkel de clichés van de sovjetmaatschappij – zoals de zaligmakende 

arbeid etc. – maar toonden ook mannelijk naakt en andere onderwerpen die in die periode als 

shockerend werden ervaren.
9
 

 

In de periode dat hij samenwerkte met Mikhailov en Solonsky nam Bratkov ook deel aan solo-  

                                                 
6
 VAN HOVE J. [krantenartikel] (13/10/2005) 

7
 BROUCKE N. [krantenartikel ] (11/10/2005) 

8
 N.N. „Biografie Sergey Bratkov‟ [internet] (2005) 

9
N.N. „Biografie Sergey Bratkov‟ [internet] (2005)   De informatie over de Fast Reaction Group vonden we terug 

in vele artikels, we hebben ervoor gekozen om de site van LipanjePuntin als bron te kiezen omdat deze galerie een 

belangrijke vertegenwoordiger is van Sergey Bratkov. De informatie over de Vremia Group vonden we eveneens 

op deze site terug. 
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en groepstentoonstellingen met eigen werk. De eerste jaren vonden deze vooral plaats in zijn 

geboorteland en andere landen in Oost-Europa. Pas omstreeks 2000, nadat hij zich in Moskou 

vestigde, zou hij steeds grotere internationale bekendheid verwerven. 

 

De beslissing om zich in Moskou te vestigen heeft zijn artistieke carrière sterk beïnvloed. Hij 

vestigde zich in Moskou maar behield zijn Oekraïense nationaliteit. Rusland en Oekraïne 

deelden hetzelfde Sovjetverleden. In beide landen werd de kunstproductie zeventig jaar lang 

van hogerhand gecontroleerd en betekende de perestrojka van Gorbatsjov het begin van een 

moeizaam herstel van de artistieke wereld. Toch was het contrast tussen Rusland en Oekraïne 

groot. In tegenstelling tot Oekraïne, waar men vooral bekommerd was om het terugwinnen van 

een eigen nationale identiteit, begon men in Rusland stap voor stap het artistieke leven opnieuw 

leven in te blazen door jonge kunstenaars te stimuleren en alternatieve tentoonstellingsmodellen 

te creëren.
10

  Bratkovs verhuis naar Moskou betekende enerzijds een bevrijding omdat hij meer 

kansen aangeboden kreeg om tentoon te stellen en bekendheid te verwerven. Anderzijds liep hij 

als Oekraïner in Rusland wel steeds het risico om het land te worden uitgezet. In Rusland is 

vrije meninguiting feitelijk toegestaan, maar in de praktijk wordt er nog nauwgezet op 

toegezien dat alles binnen de lijntjes blijft en dat afwijkende meningen op de een of andere 

manier worden bestraft.
11

 Bratkov kiest er dan ook voor om zijn kritiek op de Russische 

samenleving op een subtiele manier vorm te geven. De expliciete, aanstootgevende kritiek die 

eigen was aan de foto‟s van de Fast Reaction Group blijft in zijn latere werk achterwege.  

 

In Moskou nam Galerie Regina de kunstenaar onder haar vleugels en zorgde ervoor dat hij 

meer en meer opdrachten kreeg in binnen – en buitenland. De jongste jaren wordt Bratkov ook 

vertegenwoordigd door verschillende galerijen in Europa. In Italië is dat de galerie 

LipanjePuntin in Trieste, in Duitsland galerie Anita Beckers in Frankfurt, in Spanje Galeria 

Espacio Minimo in Madrid en in België galerie Transit in Mechelen en Deweer Art Gallery in 

Otegem.
12

 De ultieme taak van deze galerieën bestaat erin het oeuvre van de kunstenaar 

internationaal op de kaart te zetten.
13

 Galerie Regina functioneert als de moedergalerie van 

Bratkov. Dit betekent in de praktijk dat alle contacten met andere galerieën, musea of kopers 

via deze galerie verlopen. 

                                                 
10

 KUZMA M. [internet] (1999) 
11

 LEENHEER B. [gesprek] (5 mei 2007) 
12

 LEENHEER B. [gesprek] (5 mei 2007) ; websites van galerieën respectievelijk: www.lipanjepuntin.com, 

www.galerie-beckers.de,  www.espaciominimo.com, www.transit.be, www.deweerartgallery.com 
13

 ESPEEL A. (2005/2006), p. 27 

http://www.lipanjepuntin.com/
http://www.galerie-beckers.de/
http://www.espaciominimo.com/
http://www.transit.be/
http://www.deweerartgallery.com/
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Sinds zijn deelname aan een aantal grote kunstevenementen zoals de Biënnale van Venetië kan 

men niet meer om Bratkov heen. Lange tijd stond hij in de schaduw van zijn oudere collega en 

mentor Boris Mikhailov maar vandaag is hij een even belangrijke vertegenwoordiger van de 

hedendaagse Oekraïense en Russische fotografie. 
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Hoofdstuk 2: Nadenken over de relatie tussen fotografie en 

werkelijkheid 

 

Er bestaat niet zoiets als dé fotografie. Men kan enkel spreken over toepassingen van de 

fotografie: persfotografie, reclamefotografie, familiekiekjes, kunstfotografie etc. Voor elk van 

deze domeinen bestaan andere normen om de foto‟s te beoordelen. De functie van de foto 

bepaalt de beoordeling ervan.
14

 Bij de journalistieke fotografie wordt veel belang gehecht aan 

objectiviteit. Bij kunstfotografie daarentegen is er een bredere invulling van de relatie tussen de 

foto en de werkelijkheid. Vandaag worden we dagelijks geconfronteerd met manipulaties van 

het beeld, bewust en onbewust, en kunstfotografie maakt hier gretig gebruik van. Er zijn 

voorbeelden van kunstfotografie waarbij de werkelijkheid zodanig getransformeerd wordt dat 

het onderzoek naar de relatie tussen de foto en de werkelijkheid zinloos lijkt. Dit is echter niet 

zo bij de fotografie van Sergey Bratkov. Bratkovs werk ontleent een groot deel van zijn  impact 

juist aan de sterke relatie met de werkelijkheid. Hij maakt enerzijds gebruik van het 

werkelijkheidsgehalte van de fotografie maar problematiseert dit anderzijds ook. Om zijn 

oeuvre te bespreken is het dan ook zinvol om hier aandacht aan te schenken. Vooraleer 

Bratkovs oeuvre te bestuderen scheppen we eerst een theoretisch kader.  

 

2.1 Semiotiek 

 

Een interessante manier om de relatie tussen fotografie en werkelijkheid te onderzoeken heeft 

zijn oorsprong in de taalwetenschap, meer bepaald in de semiotiek. Semiotiek kan begrepen 

worden als “de wetenschappelijke studie van tekens en de daarop gebaseerde of daarvan 

afgeleide tekensystemen, teksten en betekenisprocessen”.
15

 Deze wetenschap beschouwt 

communicatie als een betekenisproces waarbij betekenis wordt gegeven aan de werkelijkheid, 

als een manier om de werkelijkheid te leren kennen.
16

 De grondlegger van de semiotiek is 

Ferdinand de Saussure. Latere semiotici werken door op de theorie die door hem werd 

uitgewerkt maar verbreden het studiedomein door steeds de link te leggen naar de cultuur als 

het gaat om betekenisverlening. Er is met andere woorden geen loutere fixatie op de 

                                                 
14

 MEIRVENNE K. (2005), p. 2 
15

 VYNCKE P. (1996), p. 8 
16

 MEIRVENNE K. (2005), p. 9 
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tekensystemen als zodanig.
17

 Op die manier kunnen de termen en categorieën die door de 

Saussure ontwikkeld werden ook op andere domeinen van communicatie worden toegepast. J. 

Swinnen beschrijft een communicatieve situatie als een drievoudige relatie: enerzijds is er een 

directe relatie tussen het publiek en het medium en tussen het medium en de werkelijkheid, 

anderzijds is er een indirecte relatie tussen het publiek en de werkelijkheid die tot stand wordt 

gebracht door de bemiddelende rol van het medium.
18

 Deze communicatieve situatie kan dan 

ook worden toegepast op de fotografie: “Door middel van het medium fotografie wordt een 

boodschap overgebracht, een boodschap die, eenmaal begrepen, een bepaalde betekenis 

krijgt.” 
19

 Dit kan gevisualiseerd worden door het volgende schema: 

 

                                                                            Medium  

  

                            Publiek                                                                                 Werkelijkheid 

                                                                       __________ 

 

Eerst bespreken we de basistheorieën en begrippen uit de semiotiek aan de hand van inzichten 

van F. de Saussure en Ch. S. Peirce. Nadien passen we dit toe op het medium fotografie. Op die 

manier proberen we een theoretisch kader te vormen om de relatie tussen fotografie en 

werkelijkheid te bestuderen.  

 

2.1.1 Ferdinand de Saussure 

 

De Saussure ontwikkelde een theorie over betekenisverlening die als volgt kan worden 

beschreven: “Het teken is de drager van betekenis in de taal, een klank – beeld, dat we kunnen 

horen of zien en dat gewoonlijk refereert aan een object in of een aspect van de werkelijkheid 

waar we willen over spreken of schrijven, de referent.”
20

 Dit kan schematisch worden 

gevisualiseerd
21

: 

 

                                                              „signifié‟ of „concept‟ 

„signe linguistique‟                                                                                                                          „chose‟ 

                                                         „signifiant‟of „image acoustique‟ 

                                                 
17

 DE NECKERE G. (2006), p. 13  
18

 SWINNEN J. (1992), p. 195 
19

 SWINNEN J. (1992), p. 195 
20

 DE NECKERE G. (2006), p.13 
21

 Schema werd overgenomen uit: WILLEMS K. „Inleiding taal – en tekststructuren‟ (s.d.), p. 7  
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Met dit schema toont de Saussure aan dat een taalvorm („signifiant‟) moet beantwoorden aan 

een taalbetekenis („signifié‟) om naar iets („chose‟) te kunnen refereren. Het proces van 

betekenisverlening wordt volgens de Saussure dus tot stand gebracht door twee elementen van 

het teken: enerzijds het fysieke, materiële element (het woord, het beeld of het geluid) en 

anderzijds het betekende of de mentale voorstelling die door een betekenaar in een gegeven 

taalcode wordt opgeroepen. De relatie tussen de betekenaar en de referent is arbitrair, ze berust 

op afspraken. De relatie tussen de betekenaar en het betekende daarentegen is cultureel bepaald 

en wordt sociaal aangeleerd. Het woord „tafel‟ en de concrete referent tafel hebben geen band 

met elkaar. Toch bestaat er een cultureel bepaalde relatie tussen betekenaar / betekende 

waardoor aan de referent tafel betekenis wordt verleend en dat de leden van een bepaalde 

taalgemeenschap dit allemaal begrijpen. Als we dit uitbreiden wordt het duidelijk dat de 

betekenis van teksten, foto‟s, films etc. ook sociaal en cultureel bepaald zijn en dat de 

decodering ervan afhankelijk is van de culturele context.
22

 

2.1.2 Denotatie / connotatie 

 

Betekenisverlening kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen de denotatieve en de connotatieve semiotiek. Denotatie is “de directe betekenis die 

binnen een cultuur aan het teken wordt toegeschreven.”
23

 Connotatie daarentegen is “een 

hogere, of zo men wil, een soort afgeleide betekenis die zich bovenop de denotatie nestelt.”
24

 

Betekenisverlening vindt dus enerzijds plaats op het oppervlakteniveau van de letterlijke 

betekenis en anderzijds op een tweede niveau van de geassocieerde betekenis (bijbetekenis, 

evaluatie). Vooral de connotatieve betekenis is  afhankelijk van de culturele achtergrond van de 

actoren die in het proces van betekenisverlening betrokken zijn.
25

  

2.1.3 Ch. S. Peirce 

 

Ch. S. Peirce maakt het onderscheid tussen drie soorten tekens al naargelang de relatie tussen 

het teken en de referent.
26

 In het geval van het iconische teken is er sprake van een relatief 

directe verwijzing naar de werkelijkheid op basis van gelijkenis (bijvoorbeeld picturale 

                                                 
22

 DE NECKERE G. (2006), p. 14 
23

 VYNCKE P. (1996), p. 11 ; MEIRVENNE K. (2005), p. 12 
24

 VYNCKE P. (1996), p. 11 
25

 DE NECKERE G. (2006), p.16 
26

 Voor de theorie van Ch. S. Peirce baseren wij ons op  WILLEMS K. „Inleiding taal – en tekststructuren‟ (s.d.), p. 

6-7 
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weergave van het object). Bij het indexicale teken is er een causaal verband tussen het teken en 

datgene waarnaar het verwijst (bijvoorbeeld symptomen). Bij het symbolische teken is de 

betekenisverlening complexer. Er bestaat geen  directe relatie tussen het teken en het object 

waarnaar het verwijst. Er is noch een direct verband tussen het teken en de referent, noch een 

direct verband tussen de betekenaar en het betekende. De betekenisverlening gebeurt op basis 

van cultureel bepaalde conventies. 

 

Frizot M. schrijft dat in een teken het iconische, het indexicale en het symbolische altijd 

gelijktijdig aanwezig zijn maar dat een van de drie aspecten meestal dominant is. Het teken is 

dus voornamelijk iconisch van aard als het een teken is op grond van zijn gelijkenis met het 

object. Indien er een fysisch – causaal verband is met datgene waarnaar het verwijst dan is het 

teken hoofdzakelijk indexicaal. Wanneer iets een teken is op basis van een afspraak, dan heeft 

het voornamelijk een symbolisch karakter.
27

  

2.1.4 Het structuralisme 

 

De antropoloog Claude Lévi - Strauss paste als eerste de linguïstiek van Ferdinand de Saussure 

toe op de sociale wetenschappen. Deze aanpak zorgde voor het ontstaan van het 

structuralisme.
28

 De structuralisten zagen de mens als een element in een groter geheel, een 

structuur. Deze structuur werd gezien als een systeem van communicatie waarbinnen tekens te 

ontdekken zijn die betekenissen scheppen door hun onderlinge configuraties.
29

 François Wahl 

noemt het structuralisme de „wetenschap van het teken, van de systemen van tekens‟. Onder 

deze noemer kunnen verschillende gebieden van de realiteit vallen zolang deze binnen de 

communicatiestructuur van „signifiant / signifié‟ passen. Nieuw hierbij is dat bij het teken de 

nadruk niet ligt op de signifié, maar op de band met de signifiant.
30

  De Franse filosoof Roland 

Barthes behoorde tot de stroming van het structuralisme en heeft zich als eerste vooral 

toegelegd op de betekenisverlening bij het medium fotografie.  

 

                                                 
27

 SWINNEN J. (1992), p. 202 
28

 Elias W. & Swinnen J ., Fotografie in dialoog, Kortrijk: Groeninghe, 1999, p. 44 
29

 SWINNEN J. (1992), p. 205 
30

 Elias W. & Swinnen J ., Fotografie in dialoog, Kortrijk: Groeninghe, 1999, p. 45 
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2.2 Semiotiek toegepast op fotografie 

2.2.1 Relatie fotografie en werkelijkheid op basis van de indeling van Peirce 

 

Philippe Dubois besluit in „L‟acte photographique‟ dat men de theorieën over de relatie tussen 

fotografie en werkelijkheid grosso modo in drie groepen kan onderverdelen aan de hand van de 

categorieën van Peirce.
31

 

2.2.1.1  Foto als icoon 

 

In deze opvatting wordt een foto opgevat als een exacte weergave van de realiteit. Volgens deze 

visie overlappen de noties van gelijksoortigheid en realiteit, van waarheid en authenticiteit 

elkaar zo exact dat de foto kan worden opgevat als een spiegel op de wereld. De foto wordt 

beschouwd als een icoon.
32

  Het was vooral in de beginperiode van de fotografie dat men de 

foto beschouwde als een icoon. De foto werd gezien als een objectieve weergave van de 

fotografie.
33

 

 

2.2.1.2  Foto als symbool 

 

De tweede visie stapt er van af om de foto de eigenschap toe te kennen dat ze een exacte kopie 

kan vormen van de realiteit. Hier wordt het beeld geanalyseerd als een interpretatie / 

transformatie van de realiteit, als een vormgeving die arbitrair, cultureel, ideologisch en 

perceptueel gecodeerd is. Volgens deze opvatting kan het beeld de empirische werkelijkheid 

niet weergeven maar enkel een soort transcendente, interne realiteit. De foto wordt hier 

beschouwd als een geheel van codes, als een symbool.
34

  Deze mening werd gedeeld door 

filosofen als H. Damisch en P. Bourdieu die ervan overtuigd waren dat fotografie net als taal 

puur conventioneel is.
35

  

 

2.2.1.3  Foto als index 

 

 

                                                 
31

 SWINNEN J. (1992), p. 209 ; DUBOIS P. (1993), p. 49-50 
32

 DUBOIS P. (1993), p. 49 
33

 MEIRVENNE K. (2005), p. 12-13 
34

 DUBOIS P. (1993), p. 49 
35

 MEIRVENNE K. (2005), p. 18 
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In de derde visie ziet Dubois een terugkeer naar het belang van de referent, maar ontdaan van 

de idee-fixe van het mimetische illusionisme. Het beeld van de foto is onverbrekelijk verbonden 

met de referentiele ervaring, met de act waardoor ze tot stand kwam. Maar deze eerste realiteit 

is niets anders dan een affirmatie van de aanwezigheid van de referent. De foto is in de eerste 

plaats een index. Het is slechts nadien dat ze een goed gelijkend (icoon) kan worden en 

betekenis kan verwerven (symbool).
36

 In deze visie wordt benadrukt dat er geen foto kan 

bestaan zonder referent. Niet elke foto lijkt exact op zijn referent (is iconisch) maar zijn referent 

was wel nodig om gemaakt te kunnen worden. Het is deze opvatting die in het hedendaagse 

theoretische discour overheerst.
37

  

 

In de beginperiode van de fotografie werd de foto als een icoon beschouwd. Vanwege de 

mechanische productiewijze was men ervan overtuigd dat met minimale menselijke activiteit 

een objectief en natuurlijk beeld te voorschijn kon worden gebracht.
38

 De opvatting van de foto 

als exacte kopie van de werkelijkheid, als icoon, is vandaag voorbijgestreefd. Meer en meer 

wordt nadruk gelegd op de betekenislagen die bovenop het werkelijkheidsgehalte van de foto 

komen te liggen. De foto toont niet dé werkelijkheid maar een werkelijkheid. De fotografische 

boodschap moet opgevat worden als een communicatief proces waarbij zowel de fotograaf als 

de kijker een rol spelen bij de interpretatie ervan. Beelden zijn steeds subjectief, ze zijn het 

resultaat van de kijk van een individu met een geheel eigen manier van denken en voelen.
39

 

Door de keuze van het onderwerp, de uitsnijding, de werking van het licht etc. wordt de 

werkelijkheid getransformeerd. De interpretatie van de werkelijkheid door de fotograaf wordt 

daarboven nog eens geïnterpreteerd door de waarnemer in een bepaalde context. De nadruk op 

het belang van de cultuur bij de interpretatie van de foto zien we bij verschillende theoretici.  T. 

Barrett schrijft in „Criticizing photographs‟ dat de betekenaar verschillend is van het betekende. 

Naar zijn mening is een boek of een foto een object in de wereld dat ontcijferd moet worden. 

Het is niet het product van één geest maar het komt te voorschijn uit een cultuur op een bepaald 

punt in de geschiedenis.
40

 Ook Sekula neemt in zijn essay „On the invention of photographic 

meaning‟ als uitgangspunt dat de foto geen venster op de realiteit biedt maar dat de betekenis 

bepaald wordt door de cultuur en de setting waarin hij tot stand kwam.
41

 De Frans filosoof Jean 

Baudrillard gaat nog verder. Hij levert commentaar op de status van de realiteit en de 

                                                 
36

 DUBOIS P. (1993), p. 50 
37

 MEIRVENNE K. (2005), p. 22 
38

 MEIRVENNE K. (2005), p. 13 
39

 SWINNEN J. (1992), p. 35 
40

 ELIAS W. en J. SWINNEN (1999), p., p. 45 
41

 MARIEN M. (2003), p. 419 
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authenticiteit in onze tijd en suggereert dat het zinloos is om in deze wereld van spektakel een 

externe realiteit te veronderstellen buiten die die wordt afgebeeld, beschreven en 

gerepresenteerd. In zijn visie is alles geconstrueerd en is onze waarneming van de wereld 

afhankelijk van sociaal-culturele, politieke en economische kanalen die zelf onze realiteit 

uitmaken.
42

 

 

Toch lijkt het ons een stap te ver om de foto als louter symbolisch op te vatten. Er blijft iets dat 

fotografie onderscheid van andere artistieke media, er is namelijk steeds die referent die een 

noodzakelijke voorwaarde vormt voor het ontstaan van de foto. Susan Sontag definieert in haar 

boek „On photography‟ de foto als een spoor dat op directe wijze een afdruk maakt van de 

realiteit, zoals een voetspoor of een dodenmasker, en benadrukt de opvatting van de foto als het 

bevriezen van een moment in de tijd.
43

 Vanwege het referentiële karakter van de fotografie 

geeft zij steeds de illusie van werkelijkheid. Deze spanning werd door R. Barthes beschreven 

als de „fotografische paradox‟.  

 

2.2.2 Roland Barthes en zijn visie op de fotografie 

 

Het zou ons te ver leiden om dieper in te gaan op alle theorieën van critici die de betekenis van 

de fotografie als onderwerp voor onderzoek namen. Er is echter een filosoof, Roland Barthes, 

wiens visie voor ons bijzonder interessant is door de nadruk die hij legt op het ambigue karakter 

van de fotografie. Deze ambiguïteit wordt door Bratkov namelijk sterk uitgespeeld en maakt 

zijn foto‟s zo bijzonder. 

 

R. Barthes behoort tot de stroming van de structuralisten. De toepassing van het structuralisme 

op de fotografie wordt duidelijk beschreven door T. Barrett:  

 

De betekenaar is verschillend van het betekende: de foto is verschillend van wat 

gefotografeerd is. De natuur is enkel begrijpbaar doorheen de structuren die we 

uitvinden om ze te verstaan. Een boek, of een foto, is een object in de wereld dat 

ontcijferd moet worden. Het is noch een product noch een meesterwerk van één geest, 

                                                 
42

 DERRICK P. (2004), p.74-75 
43

 DERRICK P. en L. WELLS (2004), p. 27 
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maar het komt te voorschijn uit een cultuur op een bepaald punt in de geschiedenis. 

Het is een deel van een systeem van tekens of van taal.
44

 

 

Roland Barthes toont een zeer sterke interesse in de fotografie. Dit komt tot uiting in zijn essay 

„Le message photographique‟
45

 uit 1961 en in zijn boek „La chambre claire‟ uit 1980. Tussen 

„Le message photographique‟ en „La chambre claire‟ ligt een tijdsspanne van twintig jaar en het 

mag ons dan ook niet verbazen dat er een aantal wendingen terug te vinden zijn in de visie van 

Barthes. Uit beide teksten kunnen we echter wel een aantal elementen halen die interessant 

zullen zijn voor ons onderzoek.  

 

2.2.2.1  Le message photographique (1961) 

 

In „Le message photographique‟ bespreekt Barthes de werking van de persfotografie. Het is 

duidelijk dat persfotografie wezenlijk verschilt van kunstfotografie (zowel in het doel als in de 

esthetiek). Barthes benadrukt dat een persfoto nooit een artistieke foto kan zijn.
46

 Toch geeft hij 

hier een aantal denkpistes aan die op elke vorm van fotografie toepasbaar zijn en is het zinvol 

om een aantal elementen uit deze tekst te bespreken. 

 

Barthes heeft het in deze tekst over de „fotografische paradox‟. Met deze term verwijst hij naar 

het samengaan van twee boodschappen: de ene zonder code, de andere met code.
47

 De 

fotografische boodschap geeft volgens Barthes de letterlijke realiteit weer. Bij de omzetting van 

het object naar het beeld is er uiteraard een reductie (in proportie, perspectief en kleur) maar 

deze reductie betekent nooit een transformatie in de mathematische betekenis van het woord. 

Hij spreekt in dit verband over een „analogon‟. De fotografische boodschap is een boodschap 

zonder code. Er bestaan ook andere boodschappen zonder code, namelijk de verschillende 

analogische reproducties van de realiteit zoals tekeningen, schilderijen, cinema en theater. Het 

grote verschil ligt volgens Barthes in het feit dat deze media onmiddellijk een tweede betekenis 

toevoegen door de stijl waarin men de reproducties vervaardigt. Deze nabootsende kunsten 

bevatten dus twee boodschappen: enerzijds een denotatieve boodschap (het analogon zelf) en 

anderzijds een connotatieve boodschap (afhankelijk van de zienswijze van de schepper). De 

                                                 
44

 BARRETT T. (1990), p., p. 137 
45

 ROLAND B. (1977), p. 15-31 
46

 ROLAND B. (1977), p. 18 
47

 ELIAS W. en J. SWINNEN (1999), p. 47 
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foto daarentegen kan gezien worden als een mechanisch analoge weergave van de 

werkelijkheid die daardoor enkel een denotatieve boodschap zou bevatten. Barthes voegt er 

echter aan toe dat deze objectiviteit een grote kans heeft  om als „mythisch‟ te worden ervaren 

en dat er  een grote waarschijnlijkheid bestaat dat de fotografische boodschap ook geconnoteerd 

is.
48

 Deze connotatieve betekenissen komen tot stand door de productie en de receptie van de 

boodschap. Enerzijds wordt de foto bepaald door professionele, esthetische of ideologische 

normen (de keuze van het onderwerp, de compositie etc.) en anderzijds wordt hij daarna 

„gelezen‟ door het publiek die de foto als een geheel van tekens probeert te ontcijferen. Het 

samengaan van deze denotatieve en connotatieve betekenissen noemt Barthes de „fotografische 

paradox‟.
49

 

 

Verder in „Le message photographique‟ spreekt Barthes over de „fotografische 

onbetekenendheid‟.
50

 Hoewel Barthes in het begin van zijn essay de nadruk legt op het analoge 

karakter van de fotografie nuanceert hij dit in deze passage door het belang aan te tonen van de 

invloed van de cultuur van de lezer bij het ontcijferen van foto‟s. De betekenis wordt niet meer 

gelegd in het object, maar in de waarnemer. Dit komt vooral tot uiting in zijn beschrijving van 

de fotografische onbetekenendheid. Volgens Barthes is de betekenis die in de waarnemer tot 

stand komt niet natuurlijk en eeuwig maar cultureel en historisch bepaald. De foto op zich is in 

die zin niet betekenisdragend, maar ontleent zijn betekenis aan een maatschappelijke praktijk. 

De lezing van een foto hangt af van de kennis van de toeschouwer. Bovenop de cognitieve 

connotatie en die van de waarneming komt ook nog de ideologische connotatie die een waarde 

toevoegt aan het beeld.
51

 Hier nuanceert Barthes dus sterk de idee van foto als exacte weergave 

van de werkelijkheid. 

 

2.2.2.2  La chambre claire (1980) 

 

„La chambre claire‟ is minder logisch en wetenschappelijk opgebouwd dan „Le message 

photographique‟. Barthes vertrok voor deze nieuwe analyse vanuit de aantrekking die hij voelde 

                                                 
48

 Wat Barthes bedoeld met mythisch wordt duidelijk in zijn boek „Mythologies‟ dat we later zullen bespreken. 
49

 ROLAND B. (1977), p. 16-20 ; Deze fotografische paradox is problematisch als we het hebben over de 
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kwaliteiten vormt.  
50

 Voor de „fotografische onbetekenendheid‟ baseren we ons op de vertaling in ELIAS W. en J. SWINNEN (1999), 

p. 48 
51
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voor bepaalde foto‟s.
52

 Swinnen merkt terecht op dat Barthes in dit boek op zoek gaat naar het 

wezen van de fotografie (dat wordt samengevat in ça-a-été) en dat hij hierdoor een stap terug zet 

naar de fenomenologie, waar hij zich vroeger in zijn carrière  tegen verzette.
53

 Toch neemt 

Barthes niet volledig afstand van de semiotiek. Net als in „Le message photographique‟ legt 

Barthes hier de nadruk op zowel de denotatieve als de connotatieve betekenissen die uitgaan 

van de foto. In deze tekst introduceert Barthes een aantal nieuwe begrippen aan de hand 

waarvan hij zijn visie duidelijk maakt: studium, punctum en „ça-a-été‟.   

 

Met de term studium verwijst Barthes naar de algemene interesse vanuit een morele en politieke 

cultuur.
54

 Op het niveau van het studium komen we onvermijdelijk in contact met de intenties 

van de fotograaf. Het gaat hier om het begrijpen, om een communicatieproces tussen de 

schepper en de consument dat gebaseerd is op de cultuur die beiden delen.
55

 Voor Barthes gaat 

het studium over graag hebben, niet over houden van.
56

 Swinnen merkt op dat als we de 

fotografie benaderen op het niveau van het studium, we haar onderzoeken als een 

tekensysteem.
57

 Het gaat om begrijpen, analyseren en decoderen. Barthes spreekt over het lezen 

van de mythen van de fotograaf. Deze mythen hebben als doel de foto met de maatschappij in 

overeenstemming te brengen door haar te voorzien van een aantal functies: informeren, 

representeren, verrassen, betekenis verlenen.. Deze functies worden dan onderzocht door de 

kijker op het niveau van het studium.
58

  

 

Het tweede element dat Barthes bespreekt is het punctum dat het studium breekt en verstoort. In 

tegenstelling tot het studium dat vooral begrepen kan worden als een beweging van de kijker 

naar de foto toe, is het punctum een element dat de kijker treft. Het punctum is het element dat 

je raakt en doorboort.
59

 Met het studium wordt verwezen naar een algemene, brede interesse in 

een foto. Het punctum daarentegen is veel individueler: het is iets dat je treft. Vaak verwijst 

Barthes naar een detail wanneer hij het heeft over het punctum. Dit detail kan nooit met opzet 

aan de realiteit worden toegevoegd. Het is net het werkelijkheidskarakter van het punctum dat je 

treft.
60
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Ten slotte komt Roland Barthes in „La chambre claire‟ tot wat voor hem de essentie van de 

fotografie is: „ça-a-été‟. Met „ça-a-été‟ verwijst Barthes naar het feit dat het gefotografeerde 

object effectief bestaan heeft en dat het zich precies dáár bevond waar de kijker het ziet.
61

  

 

Barthes waardeert fotografie vooral omwille van haar werkelijkheidsgehalte. Zijn geloof in het 

iconische karakter van de fotografie vormt zijn vertrekpunt zowel in „Le message 

photographique‟ als in „La chambre claire‟. In de eerste tekst beschrijft hij de fotografische 

boodschap als de enige boodschap zonder code: de foto is een mechanisch-analoge weergave 

van de werkelijkheid en bevat daardoor enkel een denotatieve boodschap. Deze visie benadrukt 

hij nogmaals in „La chambre claire‟ wanneer hij het heeft over „ça-a-été‟. Deze „ça-a-été‟ noemt 

hij het wezen van de fotografie, het enige waar we echt zeker kunnen van zijn. Toch zien we bij 

Barthes ook het besef dat er bovenop de denotatieve betekenis en de „ça-a-été‟ ook steeds 

sprake is van betekenissen die zich op het tweede, connotatieve, niveau bevinden. Dit besef 

komt ter sprake in zijn bespreking van de persfoto, maar ook in wat hij het studium noemt. 

Barthes legt dus sterk de nadruk op de causale relatie die bestaat tussen de foto en het 

afgebeelde object en de invloed van cultuur en contextuele factoren, maar gaat niet zo ver te 

beweren dat de fotografie helemaal geen vorm van representatie zou zijn.
62

  

 

Naar onze mening hecht Barthes nog te veel betekenis aan het werkelijkheidsgehalte van de 

fotografie en wordt te weinig nadruk gelegd op de transformatie van de realiteit in het 

fotografische beeld. Zeker in deze postmoderne tijd waarbij photoshop en digitale bewerkingen 

schering en inslag zijn. Het is noodzakelijk om zich bewust te zijn van de vervorming van de 

werkelijkheid in de fotografie. Dit is zo bij alle categorieën van de fotografie, maar in het 

bijzonder in de kunstfotografie. Een van de belangrijkste kenmerken van kunst is namelijk het 

feit dat ze iets toevoegt aan de werkelijkheid. De manier waarop de fotograaf, en de 

kunstfotograaf in het bijzonder, de foto construeert en de werkelijkheid transformeert verdient 

meer aandacht. Toch bevat Barthes‟ analyse van de fotografie iets zeer waardevols omdat het 

volgens ons uitdrukt wat de kunstfotografie zo anders maakt dan andere artistieke media, 

namelijk die referent die onlosmakelijk met de foto verbonden is, het werkelijkheidskarakter, en 

het gevoel dat dit bij de kijker teweegbrengt.  

 

                                                 
61

 BARTHES R. (1981), p. 115 
62

 ELIAS W. en J. SWINNEN (1999), p. 64 



 22 

2.2.3 Conclusie 

 

J. Swinnen geeft in „De paradox van de fotografie‟ naar onze mening een goede beschrijving 

van de relatie tussen fotografie en werkelijkheid. Swinnen is van mening dat het tekensysteem 

van het beeld overwegend iconisch van karakter is omdat het beeld betekenis krijgt doordat we 

het herkennen als afbeelding van een object uit de werkelijkheid. Als medium is het beeldteken 

indexicaal aangezien het een fysisch – causaal verband met de werkelijkheid heeft. Verder kan 

ook het afgebelde object binnen de afbeelding als teken functioneren. Dit teken kan eveneens 

weer iconisch, indexicaal of symbolisch zijn. Op het niveau van de denotatie is de betekenis 

van een afbeelding dus iconisch van aard maar op het tweede niveau, dat van de connotatie, 

roept het beeld nog andere betekenissen op die afhankelijk zijn van onze culturele kennis. Deze 

betekenissen van het tweede niveau berusten op gemeenschappelijke codes en conventies.
63

 De 

visie van Swinnen toont grote gelijkenissen met de theorie van Barthes, met het verschil dat 

Barthes het analoge, mimetische karakter van fotografie sterker benadrukt. 
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Hoofdstuk 3: De fotografische paradox in het werk van Sergey Bratkov 

 

Roland Barthes wijst op het ambigue karakter van de fotografie. Enerzijds bevat de foto een 

denotatieve boodschap omdat het een mechanisch analoge weergave van de werkelijkheid is, 

anderzijds is de fotografische boodschap ook geconnoteerd door de context waarin hij tot stand 

komt en de ingrepen door de fotograaf omwille van esthetische of ideologische redenen. Het 

samengaan van deze denotatieve en connotatieve betekenissen noemt Barthes de „fotografische 

paradox‟.
64

  

 

Om het oeuvre van Bratkov te begrijpen is het noodzakelijk om de context te kennen waarin 

zijn foto‟s tot stand kwamen, om inzicht te krijgen in de manier waarop hij de werkelijkheid 

transformeert door middel van verschillende fotografische technieken en om zich bewust te zijn 

van de contextuele invloeden die de lezing van zijn werk beïnvloeden. Roland Barthes legt 

echter niet alleen de nadruk op de connotatieve betekenissen in de fotografie maar ook op het 

belang van de referent die een noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan van de foto. We 

zullen merken dat precies deze spanning tussen de denotatieve en de connotatieve boodschap 

het oeuvre van Sergey Bratkov  zo bijzonder maakt. 

 

3.1 Contextuele invloeden op het fotowerk van Sergey Bratkov:  

Zoektocht naar identiteit 

 

Artistieke creaties ontstaan nooit in het ijle en bieden steeds een reflectie op de maatschappij en 

de wereld waarin wij leven. Kunst en maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Door middel van kunst kan uiting worden gegeven aan het ongenoegen met de bestaande 

maatschappelijke, culturele en politieke structuren. Zo zien we dat Joodse kunstenaars de nood 

voelen om af te rekenen met de gruwelen van de Holocaust (Boltanski), dat het nationale 

verleden van apartheid, onderdrukking en geweld het oeuvre van Zuid-Afrikaanse kunstenaars 

grondig heeft getekend (Kendell Geers), en ga zo maar door. Ook voor Bratkov is kunst een 

manier om om te gaan met zijn nationale en individuele verleden . 
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Bratkov is geboren in 1960 in Kharkov (Oekraïne) en groeide daar op. Hij maakte de overgang 

tussen de Sovjetmaatschappij en de post-Sovjettijd van dichtbij mee. De gebeurtenissen en 

veranderingen die zich hierbij hebben voorgedaan hebben grote indruk om hem gemaakt. Ze 

hebben zijn eigen leven meebepaald. Het is dan ook evident dat dit in zijn werk prominent 

aanwezig is. In zijn foto‟s geeft hij een verslag van de post-Sovjettijd en stelt hij de veranderde 

maatschappij in vraag. We merken in de eerste plaats  een kritische houding ten opzichte van de 

Sovjetperiode, maar daarnaast maakt hij ook duidelijk dat de komst van de westerse idealen niet 

enkel tot vreugde en bevrijding heeft geleid. De abrupte overgang van het communistische 

regime naar de vrije markteconomie heeft de mensen daar door elkaar geschud en verward 

achtergelaten. Bratkov probeert deze ontreddering in zijn foto‟s weer te geven en gaat opzoek 

naar de nieuwe identiteit van de voormalige Sovjetbevolking.  

 

De zoektocht naar een nieuwe identiteit is een van de rode draden die doorheen het oeuvre van 

Bratkov loopt. Hierbij gaat het niet alleen om de identiteit van de mensen die hij portretteert, 

maar ook om die van zichzelf als mens en als kunstenaar. Zijn zoektocht speelt zich dus op 

verschillende niveaus af : het niveau van het post-Sovjettijdperk in het algemeen, dat van de 

Oekraïense nationaliteit en ook dat van  de post-Sovjetkunstenaars die zich opnieuw moeten 

positioneren binnen de artistieke wereld. Aangezien Bratkov in zijn oeuvre voortdurend 

verwijst naar de Sovjetcultuur en het Sovjetverleden is het niet onbelangrijk hier even bij stil te 

staan. 

 

3.1.1  Overgang van Sovjet-  naar post-Sovjettijdperk 

 

3.1.1.1.  De lange weg naar democratie 

 

Na de val van het communistische systeem dacht men in het Westen dat Rusland en de andere 

voormalige Sovjetrepublieken zich zouden ontwikkelen tot „normale westerse landen‟.
65

 In 

grote lijnen zou dit enerzijds betekenen de democratisering van het politieke systeem, het 

respect voor de mensenrechten en de verankering van de rechtsorde in de instellingen, en 

anderzijds de omvorming van de desastreuze staatsgeleide planeconomie tot een min of meer 

functionerende markteconomie.
66

 Maar hoewel er na de val van de Sovjetunie democratische 
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hervormingen werden doorgevoerd blijft er nog een lange weg af te leggen om dit land 

werkelijk te zien aansluiten bij de andere Westerse landen. Op papier is Rusland een 

democratische staat en benadrukt men er de mensenrechten te willen beschermen maar in de 

realiteit blijft het hedendaagse Rusland nog steeds gekenmerkt door autoritaire en zelfs 

totalitaire trekken.
67

 Het blijkt zeer moeilijk te zijn om te breken met die Russische traditie die 

gekenmerkt wordt door een streven van zijn leiders naar macht en controle. Doorheen de 

geschiedenis van Rusland was er vrijwel continu sprake van een sterke staat die weigerde de 

macht te delen met zijn burgers. Zowel ten tijde van de Sovjetunie als in de tsaristische periode 

die daaraan voorafging bestond er geen traditie van tolerantie ten overstaan van 

andersdenkenden, critici en tegenstanders. Het leven werd hen onmogelijk gemaakt en vaak 

eindigde hun bestaan in gevangenschap of verbanning. Een moderne, burgerlijke samenleving 

zoals wij die kennen is dit land vreemd : een individu maakt per definitie deel uit van een 

grotere gemeenschap.
68

 In het communistische tijdperk was er sprake van zware politieke 

censuur en werden creatieve uitingen sterk in het oog gehouden. Politieke en artistieke 

dissidenten werden massaal gearresteerd en wegens anti – Sovjetactiviteiten veroordeeld tot 

vele jaren strafkamp.
69

 Het duurde tot 1985 eer er, onder Gorbatsjov, weer meer openheid en 

mogelijkheid tot kritiek werden gecreëerd. Zijn glasnost
70

 zorgde ervoor dat jonge 

intelligentsia, kunstenaars, schrijvers etc. dingen konden schrijven of schilderen die voordien 

onmogelijk waren.
71

 Deze nieuwe openheid zorgde voor heftige discussies binnen en buiten de 

partij en deed de vraag naar autonomie en zelfs onafhankelijkheid ontstaan in de meeste van de 

vijftien Sovjetrepublieken. De gevolgen van Gorbatsjovs hervormingen bleken onbeheersbaar 

te worden en de communistische Sovjetstaat stortte langzaam in.
72

  

 

Bratkov kwam ook al persoonlijk in aanraking met deze autoritaire en zelfs totalitaire trekken 

van de Russische maatschappij. In Rusland is vrije meninguiting feitelijk toegestaan, maar in de 

praktijk wordt er nog nauwgezet op toegezien dat alles binnen de lijntjes blijft en dat 

afwijkende meningen op de ene of andere manier worden bestraft.
73

 Omwille van zijn 

Oekraïense nationaliteit is Bratkov zeer kwetsbaar. Hij kan ten allen tijde het land worden 

uitgezet. Om deze reden kiest hij er dan ook voor om zijn kritiek op de Russische samenleving 
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op een subtiele manier vorm te geven. De expliciete, aanstootgevende kritiek die eigen was aan 

de foto‟s van de Fast Reaction Group blijft in zijn latere werk achterwege. 

 

Een ander fenomeen dat de huidige Russische maatschappij kenmerkt is de corruptie die 

onlosmakelijk een gevolg is van het totalitaire en repressieve bewind. Een anekdote waarmee 

Bratkov de corruptie in Rusland aanklaagt is er een die de te maken heeft met zijn kunstwerk 

„Mir, trud, ray‟ uit de serie „Faruz - Soyuz‟ (foto 1). Op een billboard werd een affiche met 

reclame voor een vodkamerk gekleefd. Het kunstwerk verwijst naar de tijd waarin Bratkov de 

kost verdiende in de reclamesector. Reclame maken voor vodka was verboden in de 

sovjetperiode en was dus een lucratieve business voor de maffia. Bratkov bedacht een 

reclamecampagne voor vodka, geïnspireerd op bestaande affiches van een bekend gsm - merk. 

Om deze reclamecampagne door te voeren moest de politie worden omgekocht. Er kwamen 

echter toch problemen van. Er ontstond een megarel tussen de gsm – producent en de 

wodkafirma over het gepleegde plagiaat en de maffiabroers zouden elk miljoenen dollars 

moeten betalen. Bratkov kreeg op zijn beurt dreigberichten van de maffia omdat zijn idee de 

oorzaak was van al deze problemen. Hij bleef twee weken ondergedoken maar kwam er met de 

schrik vanaf. Met „Mir, trud, ray‟ verwijst Bratkov naar deze avonturen en de doorgedreven 

corruptie in het huidige Rusland.
74

 Bratkov levert overigens niet enkel kritiek op deze corruptie 

maar maakt er ook wel eens gebruik van om zijn foto‟s te kunnen maken. “Many of my works 

are children of corruption”, zegt Bratkov over zijn werk. Sommige van zijn foto‟s kon hij enkel 

maken door ambtenaren om te kopen.
75

  

 

3.1.1.2  Sovjetidentiteit  –  post-Sovjetidentiteit 

 

In het Sovjettijdperk was er geen sprake van individualiteit, alles stond in het teken van de 

grotere gemeenschap. Het communisme had niet enkel tot gevolg dat iedereen tot dezelfde 

politieke en ideologische gemeenschap behoorde, maar werd ook een levensconcept en een 

manier van handelen. Dit uitte zich niet alleen in de verdediging van ethische waarden zoals 

rechtvaardigheid en gelijke kansen. De communistische cultuur omvatte ook indicatoren 

betreffende kledij, lectuur, seksuele gebruiken, ritussen voor manifestaties en feesten, dansen en 

begrafenisplechtigheden. In de USSR kreeg het geloof in de onfeilbaarheid van de organisatie 
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bijna een godsdienstig karakter en lag het aan de basis van een anti-individualistische 

houding.
76

 De Sovjetbevolking ontleende haar identiteit dus aan een groter geheel. Ze werden 

er op alle manieren van overtuigd dat het communisme de absolute historische waarheid was 

die de poorten zou openen naar de ideale samenleving.
77

 

 

Na de val van de Sovjetunie verloren de voormalige Sovjetrepublieken en hun bevolking deze 

specifieke identiteit. Vandaag is het duidelijk dat het resultaat van het communisme in Oost- 

Europa een grote ontgoocheling is gebleken, maar we mogen niet vergeten dat velen zich sterk 

aangetrokken hebben gevoeld tot het vooruitgangsgeloof van de communisten en dat het einde 

van de Sovjetunie velen gedesillusioneerd heeft achtergelaten.
78

 Sinds de onafhankelijkheid 

wordt de bevolking vooral geconfronteerd met een snel toegenomen tegenstelling tussen arm en 

rijk en een aanzienlijke daling van de levensverwachting. Velen nemen twee of drie banen om 

te kunnen overleven. Tegelijkertijd zien ze hoe anderen zich dure auto‟s aanschaffen, op 

vakantie gaan naar het buitenland en op het platteland een luxevilla laat bouwen.
79

 

 

Bratkov was 25 jaar in 1985 toen Gorbatsjov aan de macht kwam. Hij heeft dus het 

Sovjettijdperk meegemaakt in al zijn facetten. Hij is opgegroeid in een maatschappij waar er 

gezondheidszorg en onderwijs was voor iedereen, maar waar iedereen ook moest geloven in de 

enige ware ideologie van het communisme zoals dat door de Russische Communistische Partij 

werd geïnterpreteerd. Wie blijk gaf van enige kritiek werd zwaar bestraft. Bratkov heeft die tijd 

meegemaakt als kind, als adolescent en als student. Hij studeerde van 1968 tot 1978  aan de 

kunstacademie Repin in Kharkov  en daarna, van 1978 tot 1983,  Industriële Electronica aan de 

Polytechnische Academie, eveneens in Kharkov.  Hij heeft ook de grote omwentelingen 

meegemaakt die zich sinds 1985 hebben voorgedaan. Hij wordt nu geconfronteerd met de 

sociale tegenstellingen die de nieuwe maatschappij met zich mee brengt en die velen, vaak 

ouderen, met heimwee doet terugdenken aan de Sovjetperiode. Ondanks de armoedige 

omstandigheden en het gebrek aan vrijheid was men zeker van werk, eten, huisvesting, 

onderwijs en gezondheidszorg. Men was het gewoon dat alles van bovenaf geregeld en 

gecontroleerd werd. De controle is weggevallen maar de zekerheid van een aantal 

basisvoorzieningen eveneens. Anderzijds is er de nieuwe generatie Russen die komaf wil 

maken met het Sovjetverleden. Vele Russische jongeren studeren in het buitenland, dromen van 
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een eigen zaak of onderneming en koesteren wat hun ouders niet hadden: vrijheid.
80

 Ook 

Bratkov voelt de kloof tussen de verschillende generaties: “Mijn ouders missen het oude 

Rusland. En ik zelf bemin de vrijheid. Maar je moet keihard vechten tegen de corruptie en voor 

je eigen plekje.”
81

 

 

Bratkov observeert deze maatschappij die zich op een breuklijn bevindt en geeft ze weer in zijn 

foto‟s. De armoede en miserie worden op een zeer confronterende manier in beeld gebracht in 

de serie „Glue sniffers‟ (foto 2) en „Prison‟ (foto 3). De eerste reeks bestaat uit portretten van, 

zoals de titel reeds duidelijk maakt, lijmsnuivende kinderen. De tweede reeks toont kinderen uit 

een verbeteringsinstelling in een onpersoonlijke, kale ruimte, tussen rijen bedden zonder 

matrassen. Beide series tonen kinderen zonder houvast in een maatschappij die geen vaste 

waarden of moraliteit meer heeft.
 82

 

 

3.1.2.  Oekraïne na de onafhankelijkheid 

 

Sergey Bratkov is niet alleen een kind van het Sovjettijdperk maar is ook een Oekraïner. Dit feit 

wordt wel eens genegeerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van de tentoonstelling in het SMAK 

waarbij hij met veel vanzelfsprekendheid als Russische fotograaf wordt aangekondigd. 

Aangezien het deel van Oekraïne waar Bratkov opgroeide sinds mensenheugenis bij Rusland en 

later bij de Sovjetunie hoorde is deze voorstelling niet zo vreemd, maar het  lijkt me interessant 

om ook de ontwikkelingen in zijn geboorteland in beschouwing te nemen.. Hij woonde er tot 

2000 en heeft dus zowel het Sovjet - Oekraïne als het onafhankelijke Oekraïne meegemaakt en 

ook nu nog, hoewel hij in Moskou woont en werkt, wordt een groot deel van zijn werk bepaald 

door de ervaringen die hij meemaakte in zijn geboorteland.  

 

Twee kenmerken van het hedendaagse Oekraïne die belangrijk zijn voor een goede lezing van 

Bratkovs fotografisch werk zijn het Sovjetverleden van Oekraïne en de identiteitscrisis die  

gepaard gaat met zijn recent verworven onafhankelijkheid. 
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3.1.2.1  Sovjetverleden van Oekraïne  

 

Een wandeling door Kharkov, de geboortestad van Bratkov, toont aan wat de gevolgen zijn van 

zeventig jaar communisme. Kharkov is met zijn 1,5 miljoen inwoners de tweede grootste stad 

van Oekraïne en ligt in het zwaar geïndustrialiseerde, aan Rusland grenzende oosten van het 

land.
83

 Alles doet er denken aan het communistische verleden. De Oekraïense steppen werden 

in de jaren dertig het proeflaboratorium van Stalins economische experimenten die de 

superioriteit van de nieuwe communistische samenleving moesten aantonen. Alle boeren 

werden de collectieve boerderijen ingejaagd en uit het niets verrezen arbeiderssteden nabij 

nieuwe industriecomplexen.
84

 Kharkov was omwille van zijn kolenmijnen een belangrijke stad 

en onderging als geen andere de sterke sovjetisering ten koste van de individuele eigenheid van 

het land en de bevolking.
85

 Het is in deze grauwe omgeving dat Bratkov zijn kindertijd en een 

groot deel van zijn volwassen leven doorbracht. Hij was er getuige van hoe de idealen van de 

revolutie waren omgeslagen in het tegendeel. Geen „macht aan de arbeiders‟ maar totale angst 

en onvrijheid bleken het resultaat te zijn het van Sovjetregime.  

 

3.1.2.1  Onafhankelijkheid van Oekraïne 

 

In 1991 werd Oekraïne onafhankelijk verklaard.
86

 Dit nieuwe land dat al decennialang deel 

uitmaakte van Rusland en het grensgebied vormde met de rest van Europa kwam nu voor het 

eerst in zijn geschiedenis op zichzelf te staan. Voor vele Oekraïners kwam de onafhankelijkheid 

als een grote verrassing. Sinds mensenheugenis stond het gebied ten westen van de Dnjepr 

onder invloed van Midden-Europese grootmachten terwijl Rusland het midden en het oosten 

van het land beheerste. Pas bij de vorming van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken 

(USSR) werd het volledige gebied als Sovjetrepubliek onder de controle van Rusland gebracht 

en kreeg de bevolking formeel de Oekraïense nationaliteit toegekend. Van een Oekraïense 

nationaliteit was er in de dagelijkse praktijk echter geen sprake. De Oekraïner was een gewone 

Sovjetburger, die net als iedereen in de Sovjet-Unie de Russische taal sprak en de Russische 

cultuur uitdroeg. In vergelijking met andere Sovjetvolkeren was het Oekraïense volk in zeer 
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sterke mate geassimileerd. 
87

 Na de onafhankelijkheid in 1991 moest het land op zoek naar een 

eigen identiteit, zowel op politiek als op cultureel vlak. Oekraïne was voor het eerst verlost van 

de jarenlange overheersing door Rusland, maar droeg de culturele, sociale en politieke erfenis 

van dit vergane imperium sterk met zich mee.  

 

In de eerste jaren na de onafhankelijkheid was het voor Oekraïne nog niet duidelijk of men zich 

tot het Westen wilde richten of binnen de invloedsfeer van Rusland wilde blijven. President 

Leonid Kravtsjoek wierp zich op als verdediger van de Oekraïense waarden en interesses maar 

het bleek algauw dat hij het nieuwe land niet kon of wilde bevrijden van de invloed van 

Rusland. Het werd een periode waarin corruptie en armoede hoogtij vierden.
88

 Pas in 2004 

kwam er een drastische wending met de „Oranjerevolutie‟ waarbij een massa misnoegde 

mensen op straat kwam om hardop hun stem te laten horen. Viktor Joesjtsjenko werd de nieuwe 

president van het land.
89

 De massale protesten tijdens de Oranjerevolutie kwamen niet zozeer 

voort uit Oekraïense nationale gevoelens of  uit een uitgesproken anti – Russische houding. Ze 

waren vooral het resultaat van een algemene afkeer van bemoeienis van buitenaf en toonden 

aan dat de Oekraïners het heft in eigen handen wilden nemen.
90

 Zelfs na de ommekeer van de 

Oranjerevolutie blijft de verwarring onder de Oekraïners groot en is er nog geen sprake van 

eensgezindheid over de toekomst van het land. De winnaars van de Oranjerevolutie zien voor 

Oekraïne een toekomst weggelegd als lid van de Europese Unie en de NAVO terwijl de sterk 

op Rusland gerichte etnische Russen uit het oosten en het zuiden van het land terug aansluiting 

willen zoeken bij Rusland.
91

 De bevolking heeft sterk geleden onder het communistische 

Sovjetregime maar de westerse vrije markteconomie en de snel toegenomen tegenstelling 

tussen arm en rijk die daar het resultaat van is, heeft ook velen teleurgesteld. De mensen 

worden heen en weer geslingerd tussen hoop op vooruitgang en nood aan houvast. Het grootste 

deel van de bevolking blijft met andere woorden zoekende.  

 

3.1.2.2  Hernieuwde interesse voor het nationale verleden 

 

Zoals vaak het geval is bij landen die nog maar recent hun onafhankelijkheid hebben 

uitgeroepen gaat ook Oekraïne opzoek naar zijn eigen identiteit. Tot spijt van vele intellectuelen 
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en hedendaagse Oekraïense kunstenaars resulteert deze zoektocht niet in een culturele 

vernieuwing of vooruitgang, maar gaat men teruggrijpen naar het nationale verleden.
92

 Een 

verleden dat daarenboven geconstrueerd moet worden aangezien het land gekenmerkt wordt 

door een grote etnische diversiteit en geen gemeenschappelijke nationale geschiedenis heeft.
93

 

Tekenend voor deze tendens is de inwijdingsplechtigheid van Leonid Kravtsjoek. De ceremonie 

werd opgeluisterd met de ceremoniële vlag en scepter van de 17
de

 eeuwse hetman Bogdan 

Khmelnitsky en de kinderen van de president verschenen in Oekraïense nationale kostuums. 

Ook onder president Viktor Joesjtsjenko gaat de verering van het nationale verleden door. De 

burgemeester van Kiev kreeg de opdracht om de Dessiatinakerk, die vernield werd door de 

Tataren, herop te bouwen, ook al hebben geschiedkundigen en archeologen er geen idee van 

hoe de kerk er oorspronkelijk heeft uitgezien. Er verschenen nieuwe „historische‟ schilderijen 

die de geschiedenis van de Oekraïense Kozakken tonen en monumentale werken waarop 

historische gebeurtenissen op het Oranjeplein worden afgebeeld. In de rest van de wereld is 

Oekraïne enkel gekend omwille van zijn decoratieve kunsten en folklore. 
94

  

 

3.1.2.3  De invloed van de ontwikkelingen in Oekraïne op het oeuvre van Sergey Bratkov 

 

De terugkeer naar de folklore en de aandacht voor nationale kostuums in Oekraïne toont 

Bratkov in zijn reeks „Souvenirs‟ (foto 4). De serie bestaat uit zes foto‟s van jonge „Buryat‟ 

meisjes die gehuld zijn in de typische Oekraïense nationale klederdracht. Als men de bijhorende 

titel niet kent weet de toeschouwer niet wat hij met deze portretten moet aanvangen. De titel 

„Souvenirs‟ verraadt echter de scepsis die in de reeks vervat zit: de gekostumeerde meisjes doen 

denken aan de talloze souvenirs die in grote getale vanuit exotische plaatsen worden 

meegebracht.
95

 Dit imago van Oekraïne als zijnde een exotisch land dat verschilt van al zijn 

buurlanden wordt sterk gepromoot door de Oekraïense regering door de folklore en het 

nationale erfgoed in de verf te zetten. Dat Bratkov deze conservatieve tendens niet toejuicht 

blijkt wanneer we zijn volledige oeuvre bekijken. De politieke, sociale en culturele situatie van 

Oekraïne is bepalend voor de kunst van Bratkov, maar in tegenstelling tot de verering van het 

nationale verleden zoals dat door de leiders van het land wordt gepropageerd, probeert Bratkov 
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op een andere manier met het verleden van zijn land om te gaan. Hoewel Bratkov sterk 

getekend is door zijn Oekraïense afkomst probeert hij zijn werk een bredere uitstraling te 

geven. Zijn fotografisch werk toont de problematiek die eigen is aan alle voormalige 

Sovjetrepublieken.
96

 Dat hij zich verbonden voelt zowel met Oekraïne als met Rusland blijkt uit 

zijn twee deelnames aan de Biënnale van Venetië waarbij hij in 2003 Rusland 

vertegenwoordigde en in 2007 Oekraïne. Het Russisch Paviljoen werd samengesteld door de 

curator Viktor Misiano onder het thema „The return of the artist‟ en nam als uitgangspunt de 

nieuwe artistieke context in Rusland en de manier waarop kunstenaars hiermee omgaan.
97

 Het 

Oekraïense Paviljoen kreeg de titel „A poem about an inland sea‟ en had als doel de 

toeschouwer te confronteren met een aantal filosofische vragen omtrent de Oekraïense 

nationaliteit:  Wat betekent het om Oekraïner te zijn? Wie behoort tot het Oekraïense volk? 

Waar bevindt de Oekraïense bevolking zich?
98

 Zijn deelname aan de Biënnale van Venetië als 

vertegenwoordiger van Oekraïne toont aan dat hij zich nog steeds sterk verbonden voelt met 

zijn geboorteland. 

 

3.1.3  De nieuwe positie van de kunstenaars in de voormalige Sovjetrepublieken 

 

3.1.3.1  Kunstenaars in de Sovjet – Unie 

 

De Russische kunstenaars van vóór de oktoberrevolutie speelden een belangrijke rol in het 

internationale artistieke gebeuren. Ze droegen het linkse gedachtegoed in hun hart, maar 

bekommerden zich toch vooral om het vormelijke en technische aspect van de kunst. Ze 

dachten na over vorm en materiaal en wilden breken met de traditionele kunst in Rusland. Na 

de Marxistisch-Leninistische revolutie van 1917 begonnen deze kunstenaars na te denken over 

hoe men de kunst het beste kon verbinden met de nieuwe situatie in hun land zonder hun 

artistieke ideeën te verloochenen.
99

 Tot 1922 genoot de linkse kunst vrijwel een totale vrijheid 

en konden zij rustig verder experimenteren maar in de jaren die daarop volgden kwam hier 

verandering in. Het nieuwe bewind voelde al zeer vlug aan dat educatie, propaganda, 

massamedia en cultuur uiterst geschikte middelen waren om het volk te overtuigen van de 
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communistische ideologie.
100

 Ook kunst werd gezien als een belangrijk overtuigingsmiddel en 

ging al snel deel uitmaken van de propagandastrategie. Kunst werd naast radio, kranten en 

televisie gebruikt om een visuele mythe te scheppen van een gelukkig land met gelukkige 

mensen. In de loop van de jaren 1930 begon het sovjetbewind met het bepleiten van de 

principes van het socialistisch realisme. Het baseerde zich hierbij op de realistische kunst van 

de Associatie voor Rondtrekkende Kunsttentoonstellingen, een kunstenaarsvereniging die was 

opgericht in 1870 en die kunst als een middel zag om sociale wantoestanden aan de kaak te 

stellen.
101

 Deze groep beschreef het doel van de kunst in 1922 als volgt:  

 

We willen met een documentaire waarheidsgetrouwheid in genretaferelen, 

portretten en landschappen het leven van het hedendaagse Rusland weergeven.. 

Terwijl we trouw blijven aan de realistische schilderkunst willen we op zoek gaan 

naar de erfenissen die het dichtst staan bij de volksmassa om de massa op die 

manier bewust te maken en te doen herinneren aan het historische proces dat zich 

voltrekt.
102

 

 

Dit paste perfect in de bedoelingen van het Centraal Comité dat in 1932 een decreet 

uitvaardigde dat een einde maakte aan het artistieke pluralisme,  eigen  aan de jaren twintig, 

door te stellen dat voortaan alle kunstwerken moesten voldoen aan de eisen van het socialistisch 

realisme, dit wil zeggen dat kunstwerken realistisch van vorm en socialistisch van inhoud 

moesten zijn.
103

 Het doel van de kunst moest zijn het proletariaat te heroïseren en te 

verheerlijken. Door voorbeeldige en productieve arbeiders te tonen wilde men iedereen tot een 

competitieve houding aanzetten.
104

 Het socialistisch realisme diende alle domeinen van de 

kunst te domineren, van beeldende kunst en fotografie tot muziek en literatuur, en reduceerde 

de artistieke vrijheid van de kunstenaars drastisch..
105

 M.V. Davydova van het kunsthistorisch 

instituut van de Sovjetunie beschrijft het socialistisch realisme als een kunstvorm die het 

enthousiasme weergeeft voor de strijd voor de idealen van het humanisme zoals gerechtigheid 

en  socialistische gelijkheid.
106

 De kunst uit het kapitalistische westen werd beschouwd als 
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decadent en formalistisch.
107

 De avant-garde kunst werd veroordeeld als bourgeois en dus als 

tegenstrijdig met de communistische idealen. De kunstenaars die zich op het einde van de 

negentiende eeuw achter dit revolutionaire gedachtegoed hadden geschaard werden nu door het 

slijk gehaald.
108

 Kunstenaars die zich waagden aan politieke, religieuze, erotische of 

formalistische kunst werden niet enkel misprezen maar, in het beste geval, van hun werk 

beroofd of verbannen, in het slechtste geval  naar de goelag gestuurd.
109

 Op die manier kwam er 

in de Sovjetunie een strikt onderscheid tussen officiële en onofficiële kunst ofwel 

conformistische en non-conformistische kunst.   

 

3.1.3.2  Non-conformistische kunst 

 

De Sovjetkunst, die eenvoudig en duidelijk genoeg moest zijn om door iedereen begrepen te 

kunnen worden, werd zonder meer een onderdeel van het propagandasysteem van het regime. 

Kunstenaars werden werktuigen van de partij. Onder Stalin werden een aantal controleorganen 

opgericht om het kunstleven te controleren.
110

 Naast de officiële kunstinstellingen was er echter 

ook een ondergronds circuit van dissidenten, non-conformistische of onofficiële kunstenaars, 

die een heel andere ontwikkeling doormaakten. Deze kunstenaars werden niet verenigd door 

een of andere artistieke voorkeur, maar eerder door hun gezamenlijk verzet tegen de autoriteiten 

die de artistieke vrijheid bleven beperken door de censuur van elke afwijking van de 

socialistisch realistische canon.
111

 Of zoals de Amerikaanse verzamelaar van non-

conformistische kunst het verwoordde: “De non-conformistische Sovjetkunst is de expressie van 

de kracht van de menselijke geest die zich verzet tegen de verstikkende dwang van een totalitair 

regime.”
112

 Om onafhankelijk te blijven en aan politieke controle te ontsnappen wilden vele 

dissidente kunstenaars zich niet bij de officiële kunstorganisaties aansluiten en waren ze 

genoodzaakt in hun levensonderhoud te voorzien met baantjes die niets met kunst te maken 

hadden of waren ze afhankelijk van de vrijgevigheid van familie en vrienden.
113

 Publiekelijk 

tentoonstellen was voor hen niet mogelijk waardoor er een apart circuit ontstond van 

tentoonstellingen in de ateliers van de kunstenaars zelf. Er was een enorm 
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samenhorigheidsgevoel onder de onofficiële kunstenaars omdat ze allen hetzelfde doel hadden : 

vrij en ongebonden kunst maken.  

 

3.1.3.3  Perestrojka van Gorbatsjov 

 

Met de verkiezing van Michael Gorbatsjov in 1985 tot nieuwe Sovjetleider veranderde het 

klimaat in de Sovjetunie drastisch. Gorbatsjov zag het belang in van de herstructurering van de 

economie (perestroika) en dacht dit te kunnen stimuleren door meer openheid en 

mogelijkheden tot kritiek (glasnost) toe te laten.
114

 In het artistieke domein betekende de 

perestrojka een uitbreiding van de sociale rechten van onafhankelijke kunstenaars en meer 

artistieke vrijheid. Er werden tentoonstellingsruimten ter beschikking gesteld van verschillende 

onofficiële kunstenaarsverenigingen waardoor de artistieke avant-garde nu eindelijk een feit 

was geworden in het publieke leven. Dit fenomeen, geboren uit de perestrojka, heeft met zijn 

plotsheid, omvang en  consequenties een gewelddadige morele schok veroorzaakt in het 

artistieke leven.
115

 Men kon de rol van non-conformist en martelaar onmogelijk verenigen met 

het bezit van een bankrekening.
116

 De kunstenaars hadden hun identiteit van antisovjet of 

dissident verloren en dit betekende een zoektocht naar een nieuwe positie in de artistieke 

wereld. Het was opnieuw mogelijk om persoonlijke ideeën kenbaar te maken en de hoop 

ontstond dat er een artistiek klimaat zou komen dat te vergelijken is met dat in het Westen. 

Maar van een culturele revolutie was er  nog geen sprake, daarvoor was de Sovjeterfenis te 

groot. De artistieke wereld heeft zich nooit volledig kunnen ontwikkelen in de voormalige 

Sovjet – republieken. Decennialang werden beslissingen met betrekking tot kunst bepaald door 

de communistische partij en door de persoonlijke voorkeuren van ministers en ambtenaren.
117

 

Groys wijst op het grote verschil tussen de functie die kunst vervulde in het Westen enerzijds, 

en in de Sovjet –Unie anderzijds. De introductie van het socialistisch realisme betekende de 

afschaffing van de kunstmarkt. Socialistisch realistische kunst werd enkel gewaardeerd 

omwille van haar opvoedkundige functie. Kunst werd niet meer gecreëerd voor musea, 

galerieën of privéverzamelaars. Het diende voor propaganda, niet voor individuele 
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contemplatie.
118

 Ook het museum als een plaats van contemplatie was onbekend in de Sovjet – 

Unie.
119

 Stilaan komt hier verandering in maar het is nog steeds een proces van lange duur.  

 

3.1.3.4  Hedendaagse Russische kunst 

 

Sinds de hervormingen van Gorbatsjov, nu zo‟n twintig jaar geleden, kan de Russische kunst 

zichzelf postcommunistisch noemen. Het is echter pas sinds enkele jaren dat de kunstenaars het 

unieke karakter van de context  waaruit ze voortkomen, en de invloed die deze heeft op hun 

eigen werk, ten volle ontdekken.
120

 In de hedendaagse kunst uit de voormalige 

Sovjetrepublieken zien we een enorme bekommernis om een eigen identiteit te ontwikkelen. 

Enerzijds wordt aansluiting gezocht bij de artistieke wereld in het Westen, anderzijds voelt men 

ook de nood om de nieuwe Russische identiteit in de verf te zetten. Men wil komaf maken met 

het Sovjetverleden en tonen dat een nieuw tijdperk is aangebroken door onderwerpen die 

vroeger taboe waren ruim aan bod te laten komen. Thema‟s als politiek, feminisme en 

lichamelijkheid worden niet meer geschuwd. Daarnaast voelen hedendaagse Russische 

kunstenaars ook de nood om in hun kunst te reflecteren over de fundamentele veranderingen 

die plaatsvonden door het uiteenvallen van de Sovjet – Unie.
121

 Dit uit zich in een kritische, 

vaak ironische, omgang met Sovjetclichés zoals de Sovjetpropaganda en de leiderscultus, maar 

ook in een waarschuwing voor de nieuwe clichés van de kapitalistische 

consumptiemaatschappij: “Ambiguous images between communist and capitalist ways of 

seeing are among the most stimulating phenomena of the contemporary Russian art scene.”
122

  

 

Naast de tendens in de hedendaagse Russische kunst om te breken met het Sovjetverleden zien 

we ook een vorm van heimwee naar de dissidentenbeweging en de identiteit die daarmee 

verbonden was. De Oekraïense kunstenaar Ilya Kabakov vergelijkt de sfeer die heerste onder de 

dissidenten in de Sovjetperiode met de samenhorigheid in een schuilkelder: buiten woedde een 

oorlog, maar binnen waren ze allemaal samen en respecteerde iedereen elkaar. Perestrojka was 

dan het moment waarop de oorlog eindigde, de sirenes stopten en de deuren opengingen. De 

verwantschap die iedereen gedurende dertig jaar lang had samen gehouden hield dan ineens op 
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met bestaan.
123

 Bratkov heeft de dissidentenbeweging niet meer bewust meegemaakt. Zijn 

artistieke carrière begon pas echt toen met Gorbatsjov en de perestrojka minder autoritaire en 

dictatoriale tijden waren aangebroken. Het ondergrondse circuit van dissidenten en het 

samenhorigheidsgevoel dat daarbij hoorde bleef wel tot de verbeelding van de jongere 

kunstenaars spreken. Dit werd mooi getoond in het Russisch Paviljoen op de Biënnale van 

Venetië in 2003. Bratkov vertegenwoordigde er Rusland samen met C. Zvezdochetov, V. 

Koshliakov, V. Dubossarsky en A. Vinogradov. Met „The return of the artist‟ wilde men 

benadrukken dat de kunstenaars opnieuw kunstenaars willen zijn en geen vazallen van de 

Sovjetpropagandamachine. Dat deze kunstenaars ook gevoelens van heimwee koesteren blijkt 

uit de manier waarop het paviljoen tot stand kwam. Het project voor het Russisch Paviljoen is 

het resultaat van een hechte samenwerking en dialogen tussen de verschillende kunstenaars. In 

de schilderijen van C. Zvezdochetov, V. Koshliakov, V. Dubossarsky en A. Vinogradov 

kwamen gelijkaardige motieven en verwijzingen naar het werk van de collega – kunstenaars 

voor. Bratkov toonde deze relatie nog duidelijker aan door zijn vier collega‟s als model voor 

zijn foto-installatie te gebruiken. Deze openheid tot dialoog gaat terug op de collectieve geest 

van de artistieke dissendentenbeweging in het Sovjettijdperk.
124

 

 

3.2  Bewuste ingrepen van de fotograaf 

 

In het vorige hoofdstuk beschreven we reeds de contextuele invloeden die bepalend zijn voor 

Bratkovs oeuvre. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de bewuste ingrepen op de 

werkelijkheid waardoor Bratkov de kijker in de richting van een bepaalde interpretatie wil 

sturen. S. Sontag merkt op dat een foto niet zomaar het resultaat is van een ontmoeting tussen 

een gebeurtenis en een fotograaf maar dat fotograferen een gebeurtenis op zichzelf is en wel 

een met rechten om te interfereren, zich meester te maken van of te negeren van wat er gaande 

is.
125

 Dit is zeker van toepassing op het oeuvre van Bratkov. Bratkov is een kunstenaar. Anders 

dan de fotojournalist die moet waken over de objectiviteit van zijn foto heeft de kunstenaar het 

doel om iets toe te voegen aan die werkelijkheid. Bratkov wil namelijk niet dé werkelijkheid 

weergeven maar zíjn werkelijkheid. Hij doet dit op verschillende manieren. Rudolf Arnheim 

geeft in zijn boek „Film as art‟ een opsomming van elementen die bepalen hoe een beeld de 

werkelijkheid transformeert: de afstand tot het object, de hoek van waaruit de fotograaf het 
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object fotografeert en de kadrage of beelduitsnede.
126

 Bratkov gebruikt naast deze elementen 

ook nog andere technieken om de realiteit te vervormen zoals het gebruik van de belichting en 

de syntaxis. Al deze ingrepen zijn in meer of mindere mate aanwezig in zijn foto‟s die variëren 

van droog documentair tot esthetisch en sterk geënsceneerd. Behalve deze fotografische 

technieken die gebruikt worden tijdens het realisatieproces kan ook de specifieke opstelling van 

zijn werk de interpretatie van de foto‟s beïnvloeden.  

 

3.2.1 Perspectief 

 

In de serie „Militian Relay Race‟ (foto 5) uit 2003 verandert hij bijvoorbeeld de betekenis van 

het beeld door het standpunt van waaruit hij de foto neemt. Het perspectief van waaruit de foto 

wordt genomen heeft een grote invloed op de betekenis en interpretatie van de foto. Het 

perspectief leidt de kijker, bewust of onbewust, naar bepaalde punten in de afbeelding. Het 

bepaalt de relatie van de kijker tot het beeld.
127

 Op de ene foto maakte hij gebruik van het 

kikvorsperspectief waardoor de gefotografeerde militair een zeker gezag uitstraalt. De andere 

foto werd genomen vanuit vogelperspectief: Bratkov kijkt letterlijk neer op een militair die op 

het asfalt ligt. Het gezag dat de militair uitstraalde op de eerste foto is op de tweede foto 

nergens meer te bespeuren. Door de keuze voor het vogelperspectief wordt het afgebeelde 

kleiner, nietiger en machtelozer.
128

 Het contrast tussen deze foto‟s toont aan dat het perspectief 

een belangrijke invloed kan hebben op de interpretatie van een foto.  

 

Vaak gebruikt Bratkov het kikvorsperspectief in zijn portretten om op die manier te refereren 

naar de heldencultus uit de Sovjetperiode. Door de camera lichtjes te kantelen krijgt de 

gefotografeerde persoon iets dreigends en straalt hij meer gezag uit. In „MVD‟ wordt een 

wachtende soldaat op deze manier getransformeerd tot rolmodel voor discipline en tucht, in de 

serie „Steelworkers‟ worden de staalarbeiders getoond als voorbeelden van werklust. Bratkov 

problematiseert op deze manier de relatie tussen werkelijkheid en fotografie, tussen 

werkelijkheid en ideologie.  
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3.2.2  Belichting 

 

De serie „Steelworkers‟ (foto 6) is dan weer zo bijzonder vanwege het specifieke gebruik van 

de belichting. Het zijn portretten van staalarbeiders die doen denken aan clair-obscur 

schilderijen. Hij transformeert zijn foto‟s als het ware tot schilderijen. De portretten van de 

arbeiders doen denken aan de enorme schilderijen die in het Sovjettijdperk de vreugde van de 

arbeid moesten propageren. Bratkov fotografeert deze arbeiders niet als helden maar als 

gewone, alledaagse mensen en wil op deze manier de draak steken met de Sovjetpropaganda.  

 

3.2.3  Afstand tot de referent 

 

Ook de afstand tot de referent beïnvloedt de betekenis van de foto. De fysieke afstand 

beïnvloedt ook de psychologische afstand. Wanneer de fotograaf kiest voor een close-up wordt 

de kijker geconfronteerd met de blik, de expressie en de gevoelens van de persoon. Het gezicht 

van de bokser uit de reeks „Fighters Without Rules‟ (foto 7) spreekt bijvoorbeeld boekdelen: 

wanneer we de foto bekijken zien we de vermoeidheid, pijn, vertwijfeling van de bokser die we 

van op een grotere afstand veel minder zouden opmerken. Wanneer de fotograaf een grotere 

afstand houdt ten opzichte van de referent ligt de focus eerder op de gebeurtenis, de relatie 

tussen de verschillende personages, de omgeving.  

 

3.2.4  Beelduitsnede 

 

Met de beelduitsnede bedoelt men het blikveld dat de cameralens bestrijkt of preciezer het deel  

van dit blikveld dat dankzij de later aangebrachte uitsnede op de foto zichtbaar is.
129

 De 

beelduitsnede bepaalt niet alleen wat we wel te zien krijgen, maar ook wat buiten het beeld valt. 

Het omkadert het stukje realiteit dat de fotograaf met ons wil delen.  

 

De serie „Militian Relay Race‟ (foto 5) bestaat uit drie foto‟s. Een van de foto‟s toont een 

volledig beeld van een estafettewedstrijd. We zien hoe twee militairen komen aangerend en hoe 

één ervan de estafettestok doorgeeft aan de andere medespeler. Langs de zijlijn wachten een 

aantal collega‟s hun beurt af of kijken toe. Het geheel straalt een gezellige sfeer uit. De andere 

twee foto‟s die tot de reeks behoren tonen enkel een fragment: het ene fragment zoomt in op 
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een rechtstaande militair, het andere op een collega die languit op het asfalt ligt. Op beide foto‟s 

werd ingezoomd op één personage waardoor de kijker zich geen beeld kan vormen van de 

situatie waarin deze twee militairen zich bevinden. Slechts wanneer de fragmentarische beelden 

in combinatie met het panoramische beeld worden getoond wordt duidelijk dat het hier gaat om 

een onschuldige sportwedstrijd en niet om een manifestatie of rel.  

 

De reeks „Secretaries‟ (foto 8) bestaat uit vier foto‟s van secretaresses die schaars gekleed en 

met een verleidelijke blik voor de camera poseren. De vrouwen lijken zich te wanen in een 

fotosessie voor een glossy magazine als Vogue en proberen tegemoet te komen aan het 

schoonheidsideaal en de - vooral mannelijke - seksuele fantasieën. De onwennige houding van 

de modellen, de geforceerde erotiek, de ouderwetse setting en de ietwat gedateerde kledij geven 

de indruk dat men zich de wetten van de reclame- en consumptiecultuur nog niet volledig eigen 

heeft gemaakt. Bratkov benadrukt deze gekunsteldheid door niet enkel de modellen en het witte 

doek dat als achtergrond dient voor de fotosessie in beeld te brengen, maar ook een stukje van 

de grauwe muur van de kamer waarin de fotosessie plaatsvond te tonen. Het alledaagse behang 

en de parketvloer verraden de afwezigheid van een moderne fotostudio en doen de indruk 

ontstaan dat de foto‟s werden genomen in een amateuristische context. Door de specifieke 

beelduitsnede voegt Bratkov hier een extra betekenis aan de foto toe.  

 

„The Red Bride‟ (foto 9) bestaat uit twee foto‟s die samen één geheel vormen: op de bovenste 

foto lacht een jonge bruid ons onschuldig en met een kinderlijke vreugde toe, op de foto die 

eronder past wordt de rand van haar bruidsjurk opgetild en wordt de kijker een blik gegund op 

haar intieme zone die slechts bedekt wordt door een minuscuul slipje. Opnieuw wordt een extra 

betekenis aan het werk toegevoegd door de specifieke beelduitsnede. Door het beeld van de 

bruid op te splitsen in twee afzonderlijke foto‟s wordt het contrast benadrukt tussen het 

onschuldige, kinderlijke en het verleidelijke, erotische karakter van de vrouw. Bratkov wil met 

„The Red Bride‟ aantonen dat er een kentering is in de nieuwe vrouwelijke 

seksualiteitsbeleving. Yulia Tikhonova wijst op de veranderingen in de seksuele moraal in 

Rusland sinds de val van het communistische regime. De vrijheid en openheid ten opzichte van 

de Westerse cultuur heeft er ervoor gezorgd dat vrouwen hun seksualiteit konden ontwikkelen. 

Gedurende zeventig jaar was Rusland een maatschappij van androgyne mannen en vrouwen die 

werden gecreëerd en gecultiveerd door de Bolsjewieken om tegemoet te komen aan de noden 

van de militaire en economische vooruitgang van het socialisme. De enige legitieme reden voor 
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geslachtsgemeenschap was  kinderen voor te brengen.
130

 Na de val van het communisme kwam 

samen met de vrijemarkteconomie en de reclame ook de Westerse, vrijere houding ten opzichte 

van de vrouwelijke seksualiteit naar Rusland overgewaaid. Het is deze ontwikkeling die 

Bratkov tracht weer te geven in „The Red Bride‟.  

 

3.2.5  Syntaxis 

 

Roland Barthes geeft in zijn essay „Le message photographique‟ een opsomming van 

technieken waarvan de fotograaf gebruik kan maken om connotaties of secundaire betekenissen 

aan de fotografische boodschap toe te voegen: de trucage, de pose, de plaatsing van de objecten, 

het fotogenieke, de esthetiek en de syntaxis.
131

 Met syntaxis verwijst Barthes naar een 

opeenvolging van foto‟s die samen een geheel vormen waardoor de betekenaar van de 

connotatie niet langer kan gevonden worden op het niveau van één van de fragmenten van deze 

opeenvolging, maar slechts op het niveau van de reeks in zijn geheel.
132

 Barthes illustreert dit 

aan de hand van een voorbeeld waarbij de opeenvolgende foto‟s één verhaal vormen en waarbij 

onmogelijk één fragment kan worden weggelaten.
133

 Een voorbeeld van een verhaal verteld 

door middel van beelden is de reeks „Elections‟ (foto 10) dat Bratkov samen met Sergey 

Solonsky maakte. In deze reeks steken de kunstenaars de draak met de verkiezingen in het 

toenmalige Rusland. Op de eerste foto‟s poseren Bratkov en Solonsky met een tennisracket. 

Hiermee wordt verwezen naar de vroegere Russische president Boris Jeltsin waarvan bekend 

was dat hij een voorliefde voor tennis had.
134

 Op de volgende foto steekt eerst Bratkov een 

verkiezingsbiljet tussen de billen van Solonsky en nadien worden de rollen omgedraaid. De 

kiezer toont de politicus dat hij alle vertrouwen in de politiek en de regering verloren heeft. Het 

is niet toevallig dat deze reeks gemaakt werd kort na de verkiezingsstrijd om het presidentschap 

tussen de communistische kandidaat Gennadi Zjoeganov en Boris Jeltsin, die een vrijere 

economie verdedigde en gesteund werd door de oligarchen. De oligarchen hadden grotendeels 

de media in handen en zorgden ervoor dat de nationalisten en communisten zo min mogelijk 

zendtijd kregen en dat de bevolking door middel van pro – Jeltsin – spotjes voortdurend 

herinnerd werd aan de ellende die het communisme het land had gebracht. Op deze manier, 

door middel van een oneerlijke en eenzijdige verkiezingscampagne, kon Jeltsin zijn 
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presidentschap voortzetten.
135

 Ook tien jaar na datum blijft dit werk, en de kritiek die erin geuit 

wordt, zeer actueel. Denk maar aan de presidentsverkiezingen in 1994 in Oekraïne die ongeldig 

werden verklaard wegens fraude en de zogenaamde Oranjerevolutie die hier het gevolg van 

was. Heel deze historie werd samengebald in vier opeenvolgende foto‟s. „Elections‟ vertelt een 

volledig verhaal, de verschillende foto‟s zijn noodzakelijk om de boodschap van de fotografen 

te begrijpen. Joseph Backstein noemt deze narratieve structuur bovendien een typisch Russisch 

fenomeen. De Russische schilderkunst heeft steeds de neiging vertoond om kunstwerken te 

baseren op een verhaal, om een verhaal in beelden te vertellen.
136

  

 

Bratkov verkiest reeksen boven opzichzelfstaande foto‟s: de series „There is no paradise‟ (foto 

11), „Steelworkers‟ (foto 6), „Landing party‟ (foto 12), „Militian Relay Race‟ (foto 5), „Bedtime 

Stories‟ (foto 13), „Prison‟ (foto 3), „Kids I‟ (foto 14), „Fayur – Soyuz‟ (foto 1), „Secretaries‟ 

(foto 8), „Second hand‟ (foto 15), „Fighters without Rules‟ (foto 7), „Sailors‟ (foto 16), „Glue 

sniffers‟ (foto 2) etc. getuigen hiervan. Soms vormen de verschillende fragmenten samen één 

verhaal: er moet een specifieke volgorde gerespecteerd worden en de reeks verliest haar 

betekenis wanneer één van de foto‟s wordt weggelaten. De voorbeelden die we hierboven 

hebben besproken behoren tot deze categorie. In andere series ligt de nadruk niet zozeer op de 

narratieve structuur, maar wordt door de herhaling van een specifiek thema de boodschap 

versterkt. De provocatieve reeks „Kids I‟ waarin jonge meisjes de rol van seksdiva aannemen is 

een voorbeeld hiervan. De kleine meisjes werden volledig opgemaakt en nemen een uitdagende 

pose aan die doet denken aan prostituees.
137

 De reeks veroorzaakt een choquerend effect door 

de combinatie van kinderen en seksualiteit, een combinatie die vandaag meer dan ooit tot de 

taboesfeer behoort. Geen onbelangrijk detail is dat deze foto‟s op vraag van de ouders werden 

gemaakt en dat de foto‟s bestemd waren voor modeagentschappen.
138

 Het vooruitzicht op een 

eventuele carrière als model zette de ouders aan hun kinderen als sekssymbolen te presenteren. 

De vrouwen die figureren in de ontelbare foto‟s uit modebladen en de reclamespots op televisie 

golden hier als voorbeeld. De reeks bestaat uit zeven foto‟s van zeven verschillende kinderen 

die in een gelijkaardige pose, met gelijkaardige kledij en in een gelijkaardige omgeving werden 

gefotografeerd. De overeenkomsten tussen de foto‟s maken duidelijk dat het hier niet om een 

geïsoleerd voorval gaat, maar dat verschillende ouders op dezelfde manier verblind zijn door de 

zogenaamde beloften van het Westen. De herhaling versterkt de kracht die van de foto‟s uitgaat. 
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Hetzelfde effect wordt bereikt in de serie „Glue sniffers‟. In deze reeks worden acht 

afzonderlijke kinderen in beeld gebracht wat meteen duidelijk maakt dat drugsverslaving bij 

kinderen in de hedendaagse Russische maatschappij een reëel probleem is.  

 

3.2.6  Opstelling van zijn werk 

 

Net zoals het samenbrengen van foto‟s in een reeks de boodschap van de fotograaf kan 

versterken is ook de opstelling van een tentoonstelling bepalend voor de boodschap en de 

interpretatie van het werk. Sergey Bratkov hecht enorm veel belang aan de inrichting van een 

tentoonstelling en wil het liefst alle beslissingen zelf nemen.
139

 

 

Voor zijn eerste overzichtstentoonstelling die plaatsvond in het S.M.A.K. in het kader van 

Europalia Rusland koos Bratkov niet voor een conventionele fototentoonstelling. Naast de 

klassieke opstelling van zijn foto‟s in de witte museumzalen stelde de kunstenaar ook werken 

tentoon in een kruisvormige, tunnelachtige setting.
140

 Het gebruik van het Russisch orthodox 

kruis maakt meteen duidelijk waar deze tentoonstelling over gaat: Bratkovs Rusland. Op het 

punt waar de twee gangen elkaar kruisen bevindt zich een olievat dat functioneert als een soort 

van kijkdoos: onderaan het vat werd een kikker in keramiek aangebracht.
141

 „The Frogg 

Princess‟ (foto 17) beschouwt Bratkov als het kunstwerk waarin hij zich het meest terugvindt, 

het vat heel zijn oeuvre en visie samen: in het Westen is het de prinses die de kikker kust, in 

Rusland is het andersom. Het is een metaforisch beeld voor de Rus die nog altijd wacht op de 

kus van de prinses.
142

 Voor Bratkov is de kikker een symbool van Rusland: “Het ziet eruit als 

een kikker, maar als iemand het ooit zou willen kussen zou het een prins worden.”
143

 Het 

kunstwerk werd niet alleen letterlijk op een kruispunt geplaatst maar alludeert ook op het 

symbolische kruispunt waar de Russische maatschappij zich vandaag bevindt. Na de val van de 

Sovjet - Unie ligt de weg open naar een nieuwe democratische maatschappij en de keuze moet 

nu gemaakt worden welke weg men in wil slaan.  

 

Gelijktijdig met de overzichtstentoonstelling in het S.M.A.K. palmde Bratkov ook de Hortahal 

van het Palais voor Schone Kunsten in in Brussel (foto 36). Hij transformeerde de 
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monumentale hal tot een Moskous metrostation.
144

 Hij moest geen grote aanpassingen doen 

aangezien de essentiële kenmerken van een plechtstatig decor zoals een indrukwekkend 

ruimtelijk volume, zuilen en marmeren bekleding reeds aanwezig waren.
145

 Bratkov voegde er 

opschriften met daarop de namen van verschillende Moskouse straten in cyrillisch schrift aan 

toe en bekwam op die manier het effect van een typisch  Sovjetmetrostation.
146

 In de hal 

werden zes lichtboxen met daarin levensgrote portretten van paramilitairen van de Special 

Forces geplaatst die vaak worden ingezet om het terrorisme te bestrijden. Met de toenemende 

dreiging van terroristische aanslagen en de gruwelijke ervaringen in Londen en Madrid, naast 

mogelijke acties van het Tsjetsjeense verzet, moeten deze mannen de burgers een veilig gevoel 

bezorgen. Het zou geen Moskous metrostation zijn wanneer deze paramilitairen zouden 

ontbreken.
147

Voor Bratkov zijn de oude Sovjetmetrostations onlosmakelijk verbonden met zijn 

kindertijd. Deze imposante ruimten vormden het decor voor zijn fantasiewereld.
148

 De 

portretten van de leden van de mobiele eenheid verwijzen naar de veranderingen die zowel in 

de gehele wereld, maar vooral in Rusland, plaatsvonden en die zijn jeugdherinneringen 

doorkruisen. Door de foto‟s in lichtboxen te plaatsen wordt daarnaast ook de relatie gelegd met 

de alomtegenwoordige reclameborden die het uiterlijk van de metrostations sterk hebben 

veranderd.   

 

3.3  Fotografie als denotatieve boodschap  

 

 

Roland Barthes wijst op het ambigue karakter van de fotografie. Gezien de objectiviteit van het 

fotografisch proces kan het een grote aanspraak maken op feitelijke kennis. Tegelijk is er ook 

steeds het besef van de subjectiviteit van de maker en van de ziener, vermeerderd met de 

contextuele invloeden op beide.
149

 We zagen in de vorige hoofdstukken op welke manier de 

context van waaruit Bratkov vertrekt en de bewuste ingrepen die hij uitvoert om de 

werkelijkheid te transformeren de betekenis van zijn foto‟s bepalen. Roland Barthes legt echter 

niet alleen de nadruk op de connotatieve betekenissen in de fotografie maar ook op het belang 
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van de referent die een noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan van de foto. De 

aanwezigheid van de referent noemt hij ça-a-été.  

 

3.3.1  Ça-a-été  

 

 

Dans la photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été la (…) et puisque 

que cette contrainte n‟existe que pour elle, on doit la tenir, par réduction, pour 

l‟essence même, le noème de la photographie (…) ce que j‟intentionnalise dans une 

photo, ce n‟est ni l‟art, ni la communication, c‟est la référence, qui est l‟ordre 

fondateur de la photographie. Le nom du noème de la photographie sera donc: “ça-

a-été” (…) cela que je vois (…) a été là, et cependant tout de suite séparé; il a été 

absolument, irrécuablement present, et cependant déjà differé.
150

 

 

Roland Barthes noemt ça-a-été de essentie van de fotografie, het enige waar we zeker kunnen 

van zijn. De andere betekenissen van een foto zijn subjectief en kunnen daarom niet toegepast 

worden op alle foto‟s. Barthes ontdekt deze essentie wanneer hij een foto vindt van zijn moeder 

als klein meisje: voor hem wekt deze foto enorme emoties op, maar voor iemand anders is dit 

een foto als een andere.
151

 De enige betekenis die vaststaat is ça-a-été. Dit besef kan ons koud 

laten (bijvoorbeeld bij reclamefoto‟s) maar kan ons ook diep treffen (bijvoorbeeld bij de foto 

van Barthes‟ moeder). Het is de tweede reactie waar we het in dit hoofdstuk over willen 

hebben. Belangrijk voor ons is dat Barthes schrijft dat de foto niet noodzakelijk zegt dat het 

„niet langer meer bestaat‟, maar enkel dat het „eens was‟.
152

 Deze nuance is belangrijk want om 

het oeuvre van Bratkov te bespreken is de persoonlijke relatie met de referent niet aan de orde, 

noch het besef dat de persoon die werd gefotografeerd vandaag niet meer bestaat: de meeste 

toeschouwers – ook Bratkov zelf – kennen de personen die vereeuwigd werden in zijn foto‟s 

niet persoonlijk en het element tijd neemt vanwege de recentheid van zijn foto‟s niet zo‟n 

belangrijke plaats in. Doordat ça-a-été enkel verwijst naar „wat eens was‟ kunnen we het begrip 

breder toepassen dan enkel op foto‟s die een emotionele waarde hebben omwille van het feit dat 

de referent er niet meer is (nostalgie). 
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De foto lijkt steeds een onschuldiger en daarom meer accurate relatie te hebben met de visuele 

realiteit dan andere mimetische kunstvormen als schilderkunst en beeldhouwkunst.
153

 Dit heeft 

als gevolg dat de kijker zich beter met het afgebeelde kan identificeren. Het is duidelijk dat 

foto‟s die de werkelijkheid volledig transformeren zodat de referent haast onherkenbaar is de 

identificatie bemoeilijken, zoniet onmogelijk maken. We kunnen ons vinden in de uitspraak die 

J. Swinnen deed over experimentele fotografie. Voor hem is experimentele fotografie in de 

eerste plaats techniek en esthetiek, niet zozeer een medium waarmee het onderwerp, de natuur 

of een menselijk wezen, in beeld wordt gebracht. Hij keurt het niet af dat de realiteit slechts als 

basis wordt genomen en dat ze via een aantal technische procédés – en dan niet alleen met 

middelen zoals het standpunt, de invalshoek en de kadrage – wordt omgevormd maar vreest dat 

pure esthetiek de kijker tenslotte koud laat.
154

 Bratkovs stijl gaat zeer breed en varieert van 

eerder realistische tot volledig in scène gezette fotografie, maar steeds blijft de referent 

duidelijk herkenbaar en is emotionele betrokkenheid of identificatie in meer of mindere mate 

mogelijk. Hoe sterker de illusie dat de foto‟s een afdruk zijn van de werkelijkheid hoe 

schokkender. Bratkovs sterk geënsceneerde foto‟s worden gewaardeerd omwille van de 

esthetiek en de idee die de kunstenaar ermee uitdrukt. De meer realistische, documentaire foto‟s 

raken de kijker door de betrokkenheid, de empathie met de afgebeelde personen. Net als zijn 

mentor en vriend Boris Mikhailov richt Bratkov zich op het alledaagse leven van de mens in de 

Russische  maatschappij en op de humanitaire gevolgen van de ineenstorting van de Sovjet – 

Unie. Bratkov richt zich hierbij niet op de personen die het gemaakt hebben, maar brengt vooral 

de mensen in beeld die het niet hebben gered in deze nieuwe samenleving, zoals lijmsnuivende 

kinderen, kindhoertjes en kinderen in een verbeteringsinternaat of op de Russen die op 

stuntelige en onhandige wijze proberen te voldoen aan de nieuwe Westerse idealen. Het is de 

underdog die Bratkovs interesse wekt. Nergens in zijn oeuvre wordt bittere ellende getoond 

zoals dat het geval is in het fotografisch werk van Boris Mikhailov. Bratkovs oeuvre bestaat 

niet uit meelijwekkende plaatjes die mensen in mensonterende omstandigheden afbeelden. 

Neen, de glimlach komt haast in elke foto voor en Bratkov probeert elke foto zo esthetisch 

mogelijk te maken. Toch, en misschien precies daarom, beklemmen de foto‟s ons. Het 

werkelijkheidskarakter van zijn meer documentaire foto‟s brengt iets bij de kijker teweeg. De 

foto‟s wijzen ons op iets dat bij schilderijen ontbreekt: ça-a-été. De lijmsnuivende kinderen 

bestaan écht, ze brengen hun dagen door in een ontwenningsinstelling en hebben door de 

omstandigheden waarin ze opgegroeid zijn geen vooruitzichten op een succesvolle levensloop. 
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De kinderen die op vraag van de ouders volledig werden opgedirkt om het te maken in de 

reclamewereld leven écht met dat verwachtingspatroon en worden gepusht om mee te gaan in 

de logica van de consumptiemaatschappij.  

 

Roland Barthes voelt zich sterk aangesproken door foto‟s die een sterke relatie hebben met de 

realiteit. Wanneer hij het heeft over het punctum - dat deel van de foto dat je schokt, verrast, 

raakt – voegt hij er onmiddellijk aan toe dat dit bij hem slechts veroorzaakt wordt indien de 

fotograaf louter registreert wat hij ziet. Als zo‟n punctum, dat vaak een detail is, opzettelijk 

door de fotograaf wordt toegevoegd verliest het al zijn kracht.
155

 Inderdaad, de sigaret die de 

kleine jongen stoer tussen zijn lippen klemt en de T-shirt met de afbeelding van Mickey Mouse 

die hij draagt heeft een grote impact omwille van het realiteitskarakter. Het raakt en schokt je. 

Dit gevoel wordt nog versterkt door de titel van de serie waartoe deze foto behoort „Juvenile 

Detention‟ (foto 18) dat de omstandigheden waarin deze foto genomen werd duidelijk maakt. 

De reeks „Glue Sniffers‟ (foto 2) kan worden gerekend tot de documentaire fotografie. Behalve 

de wazige effecten werd niets aan de foto toegevoegd en de kinderen nemen geen specifieke 

pose aan. De foto‟s ogen natuurlijk. Daar waar in „Micky Mouse‟(foto 18) de sigaret en de T-

shirt als een punctum functioneren is het hier de lach die de kijker treft. De lach waarmee de 

jongetjes de camera benaderen maakt de beelden nog schrijnender. Ondanks de ongetwijfeld 

traumatische ervaringen die deze kinderen hebben meegemaakt lachen ze de camera op 

kinderlijke wijze toe, alsof ze in een waas van onwetendheid verkeren. Zowel „Mickey Mouse‟ 

als „Glue Sniffers‟ kunnen tot de documentaire fotografie worden gerekend omdat de modellen 

in hun oorspronkelijk context gefotografeerd werden en omdat de fotograaf amper iets aan de 

realiteit heeft toegevoegd, en treffen de kijker vanwege de hoge graad van authenticiteit. Toch, 

en hier wijken we licht af van de visie van Barthes, is een zuiver mechanische weergave van de 

referent zonder dat de fotograaf er op enige wijze zijn stempel heeft op gedrukt, geen 

noodzakelijke voorwaarde voor het bekomen van dit punctum-effect. Het realiteitsgehalte van 

de foto kan immers ook te maken hebben met de context waarin de foto‟s zijn ontstaan. De 

reeks „Kids I‟ kan hier als voorbeeld worden genomen. De kinderen werden door Bratkov 

uitgenodigd in het kader van een fotosessie voor een modemagazine. De foto‟s werden 

genomen in een setting die zorgvuldig door Bratkov werd uitgekozen en door de aanwezigheid 

van het nodige studiomateriaal (geschikte lampen etc.) kon Bratkov zich ook concentreren op 

de esthetiek. Het gaat hier dus allesbehalve om spontane snapshots. Toch maakt de manier 
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waarop de kinderen gekleed zijn – volgens de keuze van de ouders – en de poses die ze 

innemen een grote indruk op de toeschouwer. Het realiteitskarakter van de foto‟s ligt hem hier 

niet in de wijze waarop de fotograaf te werk ging maar in de context waarin de reeks is 

ontstaan: ouders die hun meisjes tot kindhoertjes transformeren vanuit de overtuiging dat dit 

hen een betere toekomst zal bieden. Bratkov laat in het midden in hoeverre bepaalde foto‟s 

geënsceneerd zijn of niet. Maar dit maakt zijn foto‟s niet minder krachtig : de spanning in deze 

foto‟s wordt volgens V. Misiano precies veroorzaakt door het feit dat de kijker de graad van 

authenticiteit nooit zeker kan kennen.
156

 Het is mogelijk dat deze meisjes de fotosessie als een 

verkleedpartijtje beschouwen en dat ze de poses in zekere mate als een spel zien. Maar V. 

Misiano merkt terecht op dat  deze verleidelijke houdingen en blikken niet vreemd of onbekend 

voor hen lijken. Hoe zouden zij iets kunnen acteren waar ze geen ervaring mee hebben of wat 

ze nog nooit hebben gezien?
157

 Ondanks het feit dat deze foto‟s getuigen van een zekere 

enscenering blijven de foto‟s een getuigenis van een maatschappelijk fenomeen en van de 

kinderen die er het slachtoffer van zijn. I. Truebswetter schrijft treffend:  

 

What remains, however, beyond all staging is the charm of the child, his 

embarrassment, his innocence. This is the place of incongruence in the 

portrayed scene, the point, where the image touches us, where the arc of tension 

finds its counterforce.
158

 

 

Ook de portretten die Bratkov maakte van een aantal matrozen, de boksers die verwond en 

uitgeput voor de camera verschenen, de Tsjetsjeense sluipschutters etc. kwamen niet geheel 

spontaan tot stand, maar behouden een sterk realiteitsgehalte door de authenticiteit van de 

geportretteerde mensen of de setting waarin de foto‟s werden genomen.  

 

Het besef dat de referent er eens was of Ça-a-été en het effect dat dit bij de kijker teweegbrengt 

kan dus door verschillende vormen van fotografie veroorzaakt worden, maar we zijn ook van 

mening dat hoe sterker de enscenering of transformatie van de werkelijkheid, hoe meer de 

esthetiek en de interesse op het niveau van het studium
159

 overheerst en het effect van het 

punctum en de emotionele kracht afneemt. Bratkov is een meester in het koorddansen tussen 

deze twee polen. Zijn foto‟s behouden steeds een relatie met de realiteit, maar door het belang 
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dat hij hecht aan de esthetiek en de enscenering worden zijn foto‟s als schilderijtjes. Hij streeft 

naar, en bereikt in zekere mate, zowel het doel van de documentaire als van de picturale 

fotografie. De emotionele betrokkenheid bij het onderwerp is steeds sterk aanwezig maar 

tegelijk wil hij geen gewone plaatjesschieter zijn maar een kunstenaar zijn en probeert hij van 

elke foto tot een parel te maken.  

 

3.3.2   Het ethische aspect  

 

Vanwege het realistische karakter van sommige foto‟s in Bratkovs oeuvre dringt de vraag zich 

op naar het ethische aspect van het fotograferen. Susan Sontag behandelt het ethische aspect 

van de relatie tussen de fotograaf en de persoon, de plaats of de omstandigheden die worden 

vastgelegd. De fotograaf heeft veel macht in deze relatie en kan dus beschouwd worden als 

roofzuchtig. Ze merkt op dat het taalgebruik van een militaire actie (laden, schieten) ook 

centraal staan in de fotografische praktijk en vergelijkt de fotograaf met een roofdier.
160

 De 

fotograaf neemt inderdaad op een vreemde manier bezit van diegene die hij fotografeert: hij legt 

de persoon vast op foto en gebruikt deze nadien voor eigen doeleinden. Het is de keuze van de 

fotograaf hoe iemand wordt afgebeeld en wat hij met het resultaat aanvangt.  Zoals we daarnet 

reeds opmerkten richten zowel Bratkov als Mikhailov zich vooral op de slachtoffers van de 

sociale en maatschappelijke veranderingen die in Rusland plaatsvonden: mensen die in armoede 

leven en het noorden kwijt zijn. Is het niet een beetje cynisch dat hun ellende op foto‟s wordt 

vastgelegd en in musea wordt tentoongesteld? Wat betekent ethiek binnen de fotografie? 

Wanneer wordt de ethische grens overschreden? Mikhailov gaat hier veel verder in dan 

Bratkov. Daar waar Bratkov belang hecht aan verhulling en esthetiek geeft Mikhailov de doffe 

ellende weer. Mikhailov ging voor zijn boek „Case History‟ de straten van Kharkov op en 

fotografeerde de daklozen die er sinds de ineenstorting van de Sovjet – Unie een groot deel van 

de bevolking uitmaken. In ruil voor een beetje geld, een wasbeurt of wat kleren, liet hij ze voor 

hem poseren. Hij is zichzelf bewust van de controverse die zo‟n werkwijze kan teweegbrengen. 

Misschien is het ook een spel. In de kapitalistische samenleving, zo redeneert hij, kan alles 

worden gekocht met geld en dit past hij ook toe op de relatie die hij heeft met zijn modellen.
161

 

Hij laat zijn modellen naakt en in alle mogelijke houdingen poseren. De foto‟s van Mikhailov 

gaan door merg en been. Bij Bratkov duikt de vraag naar ethiek vooral op bij de reeksen waarop 
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kinderen afgebeeld staan. V. Misiano stelt zich de vraag of het moreel verantwoord is om deel 

te nemen aan de exploitatie van kinderen door vernederende foto‟s tentoon te stellen.
162

 Foto‟s 

van kinderen roepen meer weerstand op dan die waar volwassenen model voor staan. Vooral 

wanneer ze niet lachend en gelukkig maar in combinatie met taboeonderwerpen als drugs en 

seksualiteit worden afgebeeld. Kinderen zijn het symbool van de onschuld en moeten 

beschermd worden. Wanneer volwassenen gefotografeerd worden wordt algemeen geredeneerd 

dat deze voor zichzelf verantwoordelijk zijn, bij kinderen wordt iemand anders 

verantwoordelijk gesteld. Vaak is dat de fotograaf omdat hij hen als onderwerp koos en bepaalt 

hoe ze in beeld gebracht worden. Op „Glue Sniffers‟ (foto 2) wordt de ellende van 

lijmsnuivende jongetjes gefotografeerd en als kunstwerken verkocht. „Juvenile Detention‟ (foto 

18) toont meisjes die zich in een uitzichtloze situatie bevinden en misschien meer nood hebben 

aan warmte dan aan een vereeuwiging in een foto. De reeks die de meeste weerstand oproept in 

dit verband is „Kids I‟ (foto 14). Het waren de ouders die hun kinderen tot hoertjes 

transformeerden, maar het was Bratkov die de beelden vastlegde. De seksuele connotaties die 

opgeroepen worden door de slipjes die zichtbaar zijn, de handboeien waarmee het ene meisje 

aan een radiator is vastgemaakt en de rode lippenstift waarmee van het andere meisje een 

vrouw wordt gemaakt maken van de fotograaf een soort voyeur. Ook de kijker voelt een zekere 

schaamte wanneer hij de foto‟s te zien krijgt, alsof hij ongewild ook tot voyeur herleid wordt. Is 

het ethisch verantwoord om deze kinderen op deze manier te fotograferen? Moeten de kinderen 

en de ouders niet tegen zichzelf beschermd worden?  

 

Boris Mikhailov verwijst in deze context naar de politiek van het Sovjetregime waarbij het 

verboden was om foto‟s te nemen die de Sovjetmacht en de Sovjetsamenleving in diskrediet 

konden brengen en hij wil vermijden dat dit ooit nog gebeurt: “Having these laws and their 

consequences in my memory, I was aware that I was not allowed to let it happen once again 

that some period of life would be erased.”
163

 In plaats van de slachtoffers van de 

maatschappelijk breuk die in Rusland plaatsvond te negeren willen ze hier juist de aandacht op 

vestigen om te voorkomen dat dit ooit zou worden vergeten. We delen dezelfde mening van V. 

Misiano die stelt dat zowel Bratkov als Mikhailov tonen dat het vandaag ethischer is om 

iemands diepe betrokkenheid binnen de amorele situatie van dingen te erkennen dan te 

pretenderen dat er afstand van nemen mogelijk is.
164
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3.4   De fotografische paradox  

 

In Sergey Bratkovs oeuvre vinden we zowel realistische als sterk geënsceneerde foto‟s . Elke 

foto, zelfs de zuiverste documentaire foto, vervormt de werkelijkheid. Bratkov drijft deze 

vervorming op de spits wanneer hij reclamefotografie wil imiteren, maar doet het soms ook 

zeer subtiel wanneer hij de modellen op een bepaalde manier laat poseren. Hoe sterk hij de 

werkelijkheid soms ook transformeert, er blijft steeds die referent die een noodzakelijke 

voorwaarde vormt voor de foto. De aanwezigheid van deze mensen heeft als gevolg dat de 

kijker zich kan identificeren met de situatie waarin deze zich bevinden en daardoor roepen ze 

empathie op. Ook al beseft de kijker dat Bratkov de werkelijkheid op sommige foto‟s sterk naar 

zijn hand zet gaan de foto‟s door merg en been door het realiteitskarakter. De fotografische 

paradox die Barthes beschrijft is nefast voor de persfotografie omdat die als hoofddoel een 

objectieve weergave van de werkelijkheid heeft, maar in Bratkovs werk is ze verantwoordelijk 

voor de kracht die van zijn foto‟s uitgaat. Bratkov combineert het allemaal: nadenken over de 

beeldcultuur, aandacht voor esthetiek en een enorme betrokkenheid met de mensen en situaties 

die hij afbeeldt.  
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Hoofdstuk 4:   Documentaire versus geënsceneerde fotografie 

 

Zoals we reeds eerder vermeldden beperkt Sergey Bratkov zich niet tot één stijl: zijn werk 

balanceert op de grens van het documentair realisme en de geënsceneerde fotografie.
165

 In dit 

hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende stijlen die Bratkov in zijn  werk gebruikt: de 

documentaire stijl, de enscenering en een mengvorm van deze twee werkwijzen. In het 

volgende hoofdstuk ligt de focus op de wijze waarop Bratkov het documentaire beeld en de 

hedendaagse beeldcultuur problematiseert.  

 

4.1   Documentaire fotografie 

 

Het is haast onmogelijk om een eenduidige definitie van de documentaire fotografie te geven.
166

 

Aan de documentaire worden verschillende betekenissen toegekend naar gelang de periode en 

de context waarin ze gebruikt wordt. In dit hoofdstuk bespreken we eerst de documentaire 

fotografie in het algemeen om dan te komen tot het hedendaagse gebruik van de documentaire 

stijl in Rusland en Oekraïne en meer specifiek in het oeuvre van Bratkov.  

 

4.1.1   Documentaire fotografie: algemeen 

 

De term „documentair‟ werd voor het eerst toegepast door John Grierson in 1926 om een 

onderscheid te maken tussen de fictieve Hollywoodfilms die als artificieel en oppervlakkig 

werden beschouwd en degene die als doel hadden om een realistisch en waarheidsgetrouw 

beeld te scheppen.
167

 De term werd snel daarna overgenomen door de fotografie.
168

 Van in het 

begin claimde de documentaire fotografie een speciale relatie met de realiteit, namelijk dat ze 

ons een accuraat en authentiek beeld op de wereld geeft.
169

 In de jaren 1930 vernauwde de 

betekenis van de term „documentair‟ en veronderstelde het naast een realistische weergave van 

de werkelijkheid ook een zeker sociaal en politiek engagement: men wilde het publiek bewust 

maken van de armoede en sociale onrechtvaardigheid.
170

 Documentaire fotografie werd dan het 
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afbeelden van de wereld op een realistische wijze door een fotograaf die vertrekt vanuit een 

betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en situaties en hier commentaar wil op 

leveren.
171

 De eerste fotografen die een documentair getint oeuvre creëerden vertrokken enkel 

vanuit dit engagement en koesterden nog geen artistieke ambities.
172

 Met Henri Cartier – 

Bresson kwam hier verandering in. Zijn werk onderscheidde zich door de interesse die hij 

toonde voor de compositie op zich. Na hem erkende men dat het mogelijk was een volmaakt 

evenwicht tussen vorm en inhoud in een foto te verkrijgen en kreeg de term documentaire 

fotografie een nieuwe invulling: enerzijds is er de onvermijdelijke relatie van de fotografie met 

de buitenwereld maar daarnaast houdt men ook rekening met het talent dat nodig is om die 

wereld zichtbaar te maken voor anderen, om die betekenissen in de realiteit uit te drukken.
173

 

Kenmerkend voor de documentaire fotografie is het belang dat wordt gehecht aan de 

spontaneïteit bij het nemen van de foto‟s: bewuste ingrepen door de fotograaf zijn taboe, de 

fotograaf moet het juiste moment afwachten zonder zelf in te grijpen. Henri Cartier – Bresson 

sprak over „the dicisive moment‟: het ogenblik waarop alle elementen zich op de juiste plaats 

bevinden zodat het beeld de juiste informatie bevat en tegelijk esthetisch behaagt.
174

 Ondanks 

het feit dat documentaire fotografen meer en meer aandacht besteedden aan de compositie en de 

esthetiek bleef men lange tijd het onderscheid maken tussen documentaire fotografie en 

kunstfotografie. Binnen de huidige tentoonstellingspraktijk is het echter niet meer mogelijk om 

deze twee tegenover elkaar te stellen: kunstenaars maken steeds vaker gebruik van 

documentaire kunst en anderzijds wordt het werk van documentaire fotografen vandaag ook in 

een artistieke context tentoongesteld.
175

  

 

De documentaire stijl wordt vandaag zeer ruim geïnterpreteerd en verwijst niet meer expliciet 

naar een sociaal of politiek engagement.
176

 De term „documentair‟ gaat meer over een bepaalde 

stijl van filmen of fotograferen dan over het onderwerp dat wordt vastgelegd. Kenmerkend 

hierbij is dat de kijker de indruk krijgt dat het beeld de werkelijkheid accuraat weergeeft zonder 

ingrepen door de fotograaf of de regisseur. In deze betekenis kunnen zowel bepaalde vormen 

van reclame en televisieprogramma‟s als journalistieke fotografie en kunst met de term 

„documentair‟ worden aangeduid.  Frits  Gierstberg wijst op de populariteit van de 

documentaire stijl: documentaire kunstfestivals lokken veel bezoekers en op televisie worden 
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we om de oren geslagen met programma‟s die gebruik maken van documentaire technieken.
177

 

Door de nauwe band met de realiteit kan de documentaire stijl voor verschillende doeleinden 

worden gebruikt of misbruikt. In het verleden werd de kracht van het documentaire beeld 

ontdekt door politieke machten die de opinie van de bevolking door middel van gemanipuleerde 

beelden wilden beïnvloeden. Vandaag is het documentaire beeld populair in de reclamesector 

om het consumptiegedrag van de mensen aan te moedigen. Dit besef van manipulatie heeft 

kunstenaars ertoe aangezet om de werking van het documentaire beeld te bevragen, 

binnenstebuiten te keren en aan te passen voor persoonlijke, artistieke en maatschappelijke 

doeleinden.
178

 De documentaire stijl heeft dus niet enkel op televisie en in de massamedia aan 

populariteit gewonnen maar wordt ook door kunstenaars grondig gebruikt en geanalyseerd.  

 

De fotografie - ook de documentaire fotografie - geeft niet de objectieve werkelijkheid weer, 

zoveel is duidelijk. Dit hoeft niet te betekenen dat de documentaire fotografie zijn kracht 

verloren heeft, integendeel. Het grote verschil met vroeger is dat de beelden nu meer openstaan 

voor interpretatie van de kijker en dat de ambiguïteit van het beeld als een kwaliteit wordt 

gezien.
179

 Fotograaf Hans Scholten schrijft dat de documentaire fotografie hem de mogelijkheid 

geeft om een eigen werkelijkheid weer te geven en tegelijkertijd de toeschouwer een voorstel te 

doen om tot een eigen interpretatie te komen van deze gerepresenteerde werkelijkheid. Hij voelt 

zich betrokken bij de ontwikkelingen in onze wereld en zoekt naar achterliggende 

maatschappelijke bewegingen om zo een beeld te scheppen van de elementen die bepalend zijn 

voor onze toekomst.
180

 In dit opzicht getuigt de documentaire fotografie nog steeds van een 

vorm van engagement: maatschappelijke ontwikkelingen worden aangehaald om de kijker aan 

het denken te zetten. Daarnaast wordt het documentaire beeld ook gebruikt om op een 

metaniveau over de documentaire representatie te reflecteren: in hoeverre geeft het 

documentaire beeld de werkelijkheid weer ? Op welke manier wordt de documentaire fotografie 

misbruikt voor commerciële of politieke doeleinden ? Hoe misleidt het documentaire beeld de 

kijker ? In het werk van Sergey Bratkov zijn beide vormen aanwezig : hij vertrekt vanuit een 

betrokkenheid met de wereld maar bevraagt ook de werking van het documentaire beeld. 
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4.1.2   Het gebruik van de documentaire stijl in het oeuvre van Sergey Bratkov 

 

M. Van Den Heuvel onderscheidt twee beeldtradities in de geschiedenis die de invulling van 

het begrip „documentaire‟ hebben bepaald. Enerzijds was er vanuit het Westen een „human 

interest‟ – fotografie. Daarnaast kan ook een traditie uit het Oosten worden aangeduid die van 

invloed was, namelijk de communistische Sovjetfotografie.
181

 Daar waar fotografen in Europa 

en de Verenigde Staten werkten vanuit hun engagement en de sociale ongelijkheid en armoede 

wilden vastleggen werd documentaire fotografie in de Sovjet – Unie juist gebruikt om de 

donkere kantjes van de maatschappij te maskeren en een tweede, mooiere, werkelijkheid te 

creëren.
182

   

 

De specifieke invulling die de term „documentair‟ kreeg in de Sovjet – Unie heeft de 

hedendaagse fotografie in de voormalige Sovjetrepublieken – en dan vooral Oekraïne en 

Rusland – sterk bepaald. Door het grote contrast dat deze fotografen tijdens de Sovjetperiode 

aanvoelden tussen de dagelijkse realiteit en de afgebeelde realiteit  zijn ze zich vragen gaan 

stellen over de waarde van de fotografie en de representatie van de werkelijkheid in de 

fotografie. Dit heeft tot verschillende reacties geleid. Enerzijds gebruiken ze het medium 

fotografie om het beeld als geconstrueerde realiteit te onderzoeken en de bedrieglijkheid van 

het documentaire beeld bloot te leggen.
183

 Anderzijds maken een aantal hedendaagse fotografen 

gebruik van het documentaire beeld om een realistischer beeld van de maatschappij te scheppen 

door geen mythe te creëren van een gelukkige samenleving, maar te focussen op de minder 

mooie zijde van het sovjetverleden.
184

 Deze vorm van documentaire fotografie kan worden 

beschouwd als een verder zetting van de Angelsaksische traditie van de „human interest‟ - 

documentaire. In het oeuvre van Sergey Bratkov vinden we beide tendensen terug: enerzijds 

parodieert en problematiseert hij het socialistisch realisme en de documentaire fotografie, 

anderzijds maakt hij gebruik van de documentaire stijl om zijn visie op de post-

Sovjetmaatschappij kenbaar te maken. Zijn reflecties op de werking van het fotografische beeld 

bespreken we in een later hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op zijn gebruik van de 

documentaire fotografie vanuit een sociale en maatschappelijke betrokkenheid.  
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Het is niet mogelijk om een overkoepelende definitie van documentaire fotografie te geven. Ine 

Gevers wijst op het feit dat er sinds de jaren 70 sprake is van een zodanige grensvervaging en 

vermenging van verschillende disciplines dat men nog moeilijk het onderscheid kan maken 

tussen de foto als document, als registratie of als kunstwerk. In de loop der jaren zijn er vele 

tussenvormen en tegenbewegingen ontstaan waardoor de term „documentair‟ vele betekenissen 

heeft gekregen.
185

 Ook in het werk van Bratkov is het moeilijk, zoniet onmogelijk, om een 

onderscheid te maken tussen documentaire en meer geënsceneerde fotografie. Vaak is het niet 

duidelijk in hoeverre de fotograaf aanwijzingen heeft gegeven om tot een specifiek beeld te 

komen en vaak gebruikt hij verschillende fotografische stijlen door elkaar. Het is niet 

eenvoudig om zijn foto‟s te categoriseren. We kiezen ervoor om onder dit hoofdstuk de foto‟s 

te groeperen die getuigen van zeer groot realisme, waarbij de gefotografeerden zich in hun 

oorspronkelijke omgeving bevinden, waarbij geen specifieke poses worden opgelegd door de 

fotograaf en die getuigen van een maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Bratkov werd geboren, groeide op en genoot zijn fotografische opleiding in Kharkov. Kharkov 

is een enorme industriële stad waar armoede en ellende deel uitmaken van het straatbeeld. 

Waarschijnlijk daarom gebruikten de fotografen uit deze stad de documentaire als basis voor 

hun werk.
186

 De fotografiebeweging in Kharkov werd gevormd door de groep Vremya die in de 

late jaren 60 werd opgericht en niet zomaar een verzetsbeweging wilde zijn, maar ook handelde 

vanuit het verlangen om de mensen opnieuw te prikkelen door hun radicaal, niets verhullend 

realisme nadat ze jarenlang afgestompt waren door een eenzijdige, idealiserende 

beeldcultuur.
187

 Zij namen afstand van de communistische invulling van de term „documentair‟ 

en gingen verder op de traditie van de „human interest‟ – documentaire zoals die zich in de 

Angelsaksische wereld ontwikkeld had.
188

 Deze sociaalvoelende fotografen wilden het 

alledaagse leven, zoals het werkelijk was onder het communistische bewind, tonen en de 

sociale wantoestanden blootleggen.
189

 Uit deze kunstenaarsvereniging ontstond later de Fast 

Reaction Group die Sergey Bratkov samen met Boris Mikhailov, Sergey Solonsky en Victoria 

Mikhailova  oprichtte en die, in navolging van Vremia sterke kritiek uitte op de socioculturele, 

economische en politieke toestand van Oekraïne.
190

 In een essay dat werd opgenomen in het 

boek „Unfinished Dissertation‟ van Boris Mikhailov legt Margarita Tupitsyn het verband tussen 
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de motivaties van de postrevolutionaire fotograaf Rodchenko en die van Boris Mikhailov. 

Rodchenko legde in de jaren ‟20 en ‟30 beelden vast van de revolutionaire maatschappij om het 

contrast te tonen met de tsaristische, feodale en onderdrukkende samenleving: hij contrasteert 

het „vóór‟ en het „na‟. Om dit te verwezenlijken ging hij de straten van Moskou op maar hield 

zich ver van direct contact met het volk en de dingen die hij in zijn lens opving omdat hij 

geloofde dat hij met hen verbonden was door de hogere kracht van de socialistische eenheid. 

Boris Mikhailov getuigt van een gelijkaardige identificatie met de post-Stalin maatschappij 

wanneer hij zegt dat hij zich in zijn werk sterk verbonden voelt met deze periode en de 

vooruitgang die zijn land boekt. Ook hij contrasteert het „vóór‟ en het „na‟ maar doet dit op een 

dubbele manier. Zijn foto‟s zijn post-utopische beelden met betrekking tot de documentaire 

foto‟s van de jaren 20 en post- mythisch met betrekking tot de geënsceneerd-documentaire 

beelden van de daaropvolgende decennia.
191

 Bratkov is een aantal jaren jonger dan zijn mentor 

Boris Mikhailov en bevindt zich alweer op een andere breuklijn, namelijk die van het 

Sovjettijdperk en het post-Sovjettijdperk. Hij richt zijn camera niet meer op de ellende van de 

alledaagse Sovjetrealiteit, maar op de gevolgen van de komst van de vrije markteconomie die 

de kloof tussen arm en rijk bijna ondraaglijk heeft gemaakt. Zijn werk getuigt van een sterke 

sociale en maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Ik toon de Russen zoals ze zijn. Ik kijk en ik fotografeer. Rusland heeft een 

bewogen geschiedenis achter de rug, ik loop rond als een historicus en probeer 

te fotograferen wat een Rus tot een Rus maakt. Russen zijn als bomen zonder 

wortels, ze weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen omdat ze het niet 

gewoon zijn om vrij te zijn. Ze zijn stuurloos geworden.
192

 

 

Bratkov registreert de post-Sovjetmaatschappij. In tegenstelling tot Boris Mikhailov die enorm 

schrijnende taferelen toont - bijvoorbeeld wanneer hij de daklozen fotografeert in „Case 

History‟
193

  – maakt Bratkov foto‟s die minder expliciet zijn. Toch tonen zijn documentaire 

foto‟s ook de stuurloosheid van de bevolking van een land dat in ontwikkeling is en geen 

houvast meer kan bieden. De titel van een van de vroege reeksen van Bratkov vat zijn visie op 

de post-Sovjetsamenleving goed samen:  „There Is No Paradise‟ (foto 11). Hij verwijst hiermee 

naar reddeloosheid die in Oekraïne en de andere voormalige Sovjetrepublieken overheerst na de 
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val van de Sovjet-Unie. Zoals de titel aangeeft heeft de komst van de vrije markteconomie en 

de toenadering tot het Westen niet voor een betere kwaliteit van het leven gezorgd. Voor de 

bevolking van Oekraïne is er geen paradijs: noch de Sovjetmaatschappij, noch de Westers 

georiënteerde maatschappij kan deze mensen een eerbiedwaardig leven garanderen.  

 

In Bratkovs oeuvre spelen kinderen een zeer belangrijke rol. Nergens komt zijn empathie en 

betrokkenheid zo sterk tot uiting als in de portretten die hij maakt van kinderen. Kinderen staan 

symbool voor de onschuld: ze zijn nog niet in staat beslissingen te nemen voor zichzelf en 

moeten begeleid en beschermd worden. Bratkov is kinderloos gebleven en het lijkt alsof hij 

deze leegte wil opvullen door zich als vaderfiguur op te stellen tegenover alle verloren 

gewaande kinderen. Hij beschreef zijn vaderlijke gevoelens voor deze kinderen in een treffend 

tekstje dat werd opgenomen in de catalogus van Manifesta 5 en als aanvulling diende bij de 

serie „Birds‟ (foto 19). Bratkov houdt van verhalen en fantasie en dit blijkt ook uit het tekstje 

dat de titel „My First Children‟ kreeg:  

 

In winter 1996, my financial situation was so disastrous that I had to let my two-room flat and spend my 

night in the studios of various friends. I had no idea that my flat was not far from an orphanage hidden in 

the private housing sector across the street. My first tenants were Americans who came to Kharkiv 

hoping to find children to adopt into their families. The adoption procedure took two weeks. The future 

parents and children were expected to become acquainted at the orphanage. So the foreigners stuffed their 

bags with food and clothes they had bought beforehand in USA for the children and went to the 

orphanage every morning. When they returned at the end of the day, they promptly locked the iron-

rimmed door of my flat and did not go out until the next morning. Two weeks later, the temperature 

dropped below minus 15° C. I needed to go back to my apartment for my fur cap. I called my flat. At that 

time, my tenant Clare had already chosen a child for herself, a fair-haired boy with traces of Mongolian 

heritage apparent in his face. Clare was worried: did the boy resemble her husband? I offered to take a 

photo of the boy and send it back home to enable John to prepare himself morally for the encounter with 

his new family. Clare was overjoyed and agreed that I photograph the boy. The following day, I went to 

take the photographs. They switched off the electricity in our town for reasons of economy that winter. 

Everything sank into darkness. In the moonlight, the house of the orphanage looked like a grim barracks. 

It was dark inside the house, too. A few candles were burning on the windowsills along the corridor. Two 

women were washing children in the bathroom. Candles in empty cans were tied to water taps with 

bandage gauze. The child I was looking for was in the second-floor dormitory. I stepped into the room 

with a candle in my hand. I could make out the outlines of about two dozen beds in the moonlight 

pouring through the windows. Suddenly hundreds of ghosts attacked me. They were children with bed 
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sheets over their heads, and all of them were shouting, „DADDY!!!‟. These were my first children, and 

the beginning of my long photographic children‟s story.
194

 

 

Naast een niet mis te verstane verwijzing naar (en kritiek op) de adoptieproblematiek waar 

Rusland vandaag mee te kampen heeft, geeft dit fictieve verhaaltje de verbondenheid weer die 

Bratkov voelt met de post-Sovjetkinderen. In zijn „long photographic children‟s story‟ 

fotografeerde hij kinderen in allerlei schrijnende situaties.  

 

Een van zijn vroege reeksen waarin hij kinderen als onderwerp neemt is de serie „Birds‟ (foto 

19), die op Manifesta 5 
195

 in 2004 werd tentoongesteld. De reeks bestaat uit een combinatie 

van vijf foto‟s van opgezette vogels en vijf foto‟s van zeer jonge kinderen. Bratkov gelooft dat 

kinderen als vogels zouden moeten zijn: vrij en onbezorgd. Maar het feit dat hier opgezette 

vogels worden gefotografeerd wijst op Bratkovs pessimisme ten aanzien van de toekomst van 

deze kinderen. De situatie in Oekraïne voorspelt niet veel goeds. De kinderen zijn reeds van bij 

de geboorte gedetermineerd, vastgezet als het ware, om een ellendig leven te lijden. Dit wordt 

gesymboliseerd door de opgezette vogels. In de serie „Birds‟ maakt Braktov gebruik van zwart-

wit en hanteert hij een sobere vormgeving om het documentaire karakter van de foto‟s te 

benadrukken. Latere series zoals „Prison‟ (foto 3), „Juvenile Detention‟ (foto 18) en „Glue 

Sniffers‟ (foto 2) werden in kleur uitgevoerd maar behouden hun sobere karakter.  

 

Voor de series „Prison‟, „Juvenile Detention‟ en „Glue Sniffers‟ stonden kinderen model die 

behoren tot de verloren generatie. Een gebrek aan houvast zorgde ervoor dat velen buiten de 

maatschappij kwamen te staan. Het sovjetregime voorzag onderwijs, voedsel en een minimum 

om van te leven. Met harde hand werd iedereen in het gareel gehouden. Het wegvallen van deze 

zekerheden is verantwoordelijk voor de reddeloosheid die heerst in de voormalige 

Sovjetrepublieken. De foto‟s uit de series „Prison‟ en „Juvenile Detention‟ werden genomen in 

jeugdinstellingen voor jonge delinquenten. In „Prison‟ zien we een meisje staan in een grote 

slaapzaal tussen bedden zonder matrassen erop. Een andere foto uit dezelfde reeks toont een 

meisje (of jongen) die neerligt op een van die bedden. De kamer oogt onpersoonlijk en kil. 

Kinderen waarvan verwacht wordt dat ze warmte en liefde van hun ouders krijgen, zijn hier 

moederziel alleen. Op de foto „Mickey Mouse‟ uit de serie „Juvenile Detention‟ staart een 

kleine jongen ons aan. Hij ontleent zijn fierheid aan zijn Mickey Mouse T-shirt en de sigaret die 
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van hem een man maakt. Ook hier wordt het pijnlijk duidelijk voor de kijker dat deze jongen 

geen veelbelovende toekomstperspectieven meer heeft. Over jongetjes in de serie „Glue 

Sniffers‟ schrijft I. Truebswetter: “The street children fight misery and hunger by sniffing glue, 

the scandal of their drug delirium being expressed by double exposure, children nobody cares 

for and who will not have al long life.”
196

 De lach op de gezichten van de jongetjes grijpt ons 

nog het meeste aan omdat die ons confronteert met de roes die de drug veroorzaakt. De foto‟s 

zijn met opzet onscherp genomen, ze geven een wazige indruk. Dit effect wordt in het Engels 

met de term „blurring‟ 
197

 aangeduid, een term die ook „verdoven‟ betekent. Door middel van 

dit wazig effect wordt de relatie gelegd tussen het vormelijke (onscherpe focus) en het 

inhoudelijke (het lijmsnuiven). Deze foto‟s van verloren kinderen staan diametraal tegenover de 

mythe van de vredevolle en harmonieuze wereld van het kind die deel uitmaakte van de 

Sovjetideologie en die V. Misiano de retoriek van de „gelukkige Sovjetkindertijd‟ noemt. 

Bratkov beleefde zijn kindertijd in de periode waarin deze retoriek als een vaststaand feit werd 

beschouwd en was al een twintiger toen de liberalisering in de Sovjet-Unie plaatsvond en deze 

ideologische fictie aan kracht verloor.
198

 Het contrast met het beeld dat hem vroeger werd 

opgedrongen en de realiteit die hij later te zien kreeg is hem altijd blijven raken.  

 

Bratkov wil met foto‟s een beeld scheppen van de hedendaagse Russische maatschappij die 

volop aan het veranderen en aan het ontwikkelen is. In tegenstelling tot wat bovenstaande 

voorbeelden doen vermoeden richt hij zich hierbij ook op minder zwaar op de hand liggende 

thema‟s zoals blijkt uit de reeksen „My Moscow‟ (foto 21), „Landing Party‟ (foto 12) en 

„Militian Relay Race‟ (foto 5). Anders dan in zijn kinderportretten maakt hij in deze series 

gebruik van snapshots: spontane foto‟s die een momentopname vormen.
199

 Bratkov wacht op 

wat Henri Cartier – Bresson „the dicisive moment‟ noemde: het ogenblik waarop alle elementen 

zich op de juiste plaats bevinden zodat het beeld de juiste informatie bevat en tegelijk esthetisch 

behaagt.
200

 Beide elementen nemen een belangrijke plaats in in het werk van Bratkov: de 

esthetiek (compositie, kleuren, beelduitsnede) maakt zijn foto‟s tot kunst, de informatie geeft 

een beeld (zíjn beeld) van de hedendaagse Russische maatschappij. Bratkov begeeft zich onder 

de mensen, neemt deel aan hun activiteiten en fotografeert vanuit de positie van een participant. 
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“Als fotograaf neem ik de houding van een kameleon aan.”
201

 Voor de serie „My Moscow‟ (foto 

21) trok hij de straten van Moskou in en fotografeerde hij zowel statige als banale 

gebeurtenissen. De reeks toont een stad die zich tussen twee tradities in bevindt. Enerzijds 

herinneren de militaire parades en de statige portretten van legerofficieren in kostuum ons aan 

de beelden van de Sovjet –Unie. Anderzijds wijzen de zitbanken die beschilderd zijn met 

reclame voor het merk Nestlé en de luxeauto‟s – waarvan er één bevolkt wordt door 

modebewuste jonglui – op de intrede van de „American way of life‟ in de Russische 

maatschappij. De amusement- en ontspanningscultuur die in de Sovjet-Unie nagenoeg 

onbestaande was wordt in deze serie ook in beeld gebracht en toont de culturele veranderingen 

die zich ook op dit terrein hebben doorgezet. De beelden waarin wordt ingezoomd op banale 

spelletjes, mensen die verfrissing zoeken in het water van de fontein etc. tonen de ironie die zo 

typisch is aan de foto‟s van Bratkov. Bratkov speelt in deze reeks met het contrast tussen de 

erfenis van de Sovjetcultuur – de overvloedige aanwezigheid van militairen die vanwege hun 

kostuums en houding gezag en macht uitstralen, de statige sovjetarchitectuur, de militaire 

ruiters te paard – en de lichtheid en speelsheid van de banale straatactiviteiten. Deze spanning 

komt ook tot uiting in zijn andere documentaire reeksen. In de reeks „Landing Party‟ (foto 12) 

wordt de hoofdrol gespeeld door ex-militairen van de Russische luchtlandingstroepen, 

veteranen van de oorlogen in Afghanistan en Tsjetsjenië. Elk jaar vieren zij hun jaarlijkse 

„landing party‟ in het Moskouse Gorkipark. Het is een feest waarbij camaraderie, herinneringen 

aan vroeger en bevriende slachtoffers van militaire operaties in het verleden centraal staan. Elk 

jaar eindigt de „landing party‟ op dezelfde wijze: de parachutisten worden omsingeld door het 

leger dat de orde tracht te handhaven maar ze slagen er toch in om voorbij het leger te geraken 

en zich dan, dronken, in de fontein te werpen.
202

 V.Ovcharenko is van mening dat dit 

evenement als een vorm van collectieve psychotherapie kan worden beschouwd. De 

wederzijdse steun die in deze gebeurtenis tot uiting komt is zeer belangrijk voor deze ex-

parachutisten. Na de uitspatting keren ze terug naar huis en staan ze er terug alleen voor om hun 

pijnlijke herinneringen te verwerken tot de volgende „Landing Party‟.
203

 Bratkov mengde zich 

tussen deze ex-parachutisten en registreerde hun uitspattingen. Op één van de foto‟s poseerden 

de ex-militairen gewillig voor zijn lens, bij de andere foto‟s uit de reeks verliest de kijker het 

besef van de aanwezigheid van de fotograaf. Ondanks het documentaire, spontane karakter van 

deze foto‟s zijn de beelden, om het met de woorden van U. Lindmayr te zeggen, “belachelijk, 
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hysterisch, grotesk en pathetisch”
 204

 Het zijn de protagonisten zelf die ervoor kiezen om op die 

manier afgebeeld te worden, Bratkov legt ze geen poses op.
205

 Met deze reeks verheft Bratkov 

het dagelijkse leven tot een theaterstuk met zijn eigen narren.  

 

Bratkov brengt het contrast in beeld tussen de banaliteit en speelsheid van dit evenement en het 

gezag dat met militairen geassocieerd wordt. Ook in de serie „Militian Relay Race‟ (foto 5) 

zorgt de combinatie van banaliteit en legerkostuums voor een bevreemdend effect. Voor 

„Militian Relay Race‟ fotografeerde Bratkov een vriendschappelijke estafettewedstrijd tussen 

militairen. De reeks bestaat uit drie foto‟s: één foto geeft een volledig beeld van de wedstrijd, 

de andere twee foto‟s zoomen in op één fragment. In deze reeks toont Bratkov de macht die de 

fotograaf over het beeld heeft. Door de beelduitsnede en het perspectief krijgen de foto‟s een 

andere betekenis: de man die vanuit kikvorsperspectief wordt gefotografeerd straalt gezag uit, 

de man die op het asfalt ligt en vanuit vogelperspectief wordt gefotografeerd geeft een nietige 

indruk. R. Sauwen wijst ons tevens op de overdramatisering van het schouwspel die door de 

momentopname en de beweging veroorzaakt wordt.
206

 Bratkov toont met deze reeks aan dat de 

transformatie van de werkelijkheid in de fotografische beelden niet alleen in geënsceneerde 

fotografie mogelijk is, maar ook in het documentaire beeld.  

 

Uit de voorbeelden die in dit hoofdstuk werden besproken blijkt weer duidelijk dat Bratkovs 

werk moeilijk in een vakje te stoppen is: noch de werkwijze of stijl, noch de inhoud. Algemeen 

kan worden besloten dat Bratkov gebruik maakt van de documentaire fotografie om zíjn 

Kharkov en zíjn Moskou in beeld te brengen. Een deel van zijn oeuvre ontstond vanuit zijn 

sociale betrokkenheid en empathie, andere reeksen kwamen tot stand vanuit de wens een 

tijdsbeeld te scheppen.  

 

4.2   Tussen documentaire en geënsceneerde fotografie 

 

Onder de noemer „documentaire fotografie‟ brachten we de foto‟s samen die getuigden van zeer 

groot realisme, waarbij de gefotografeerden zich in hun oorspronkelijke omgeving bevonden en 

waarbij geen specifieke poses werden opgelegd door de fotograaf. In Bratkovs oeuvre zijn er 
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echter ook foto‟s die niet aan al deze voorwaarden voldoen, maar toch hun documentair 

karakter behouden. Deze foto‟s komen in dit hoofdstuk aan bod. 

 

Bratkov wil een dwarsdoorsnede van de post-Sovjetmaatschappij laten zien. Hij maakt 

portretten van matrozen, boksers, scherpschutters, elitetroepen, vrouwelijke militairen en 

kinderen. Het documentaire karakter van zijn foto‟s is niet altijd het resultaat van een 

momentopname of snapshot. In een aantal van zijn foto‟s grijpt Bratkov in op de werkelijkheid 

om het louter beschrijvende te overstijgen en de nadruk te verschuiven naar zíjn visie op de 

wereld. Dit maakt, volgens fotograaf en criticus Sekula, documentaire fotografie tot kunst: 

”Documentary is thought to be art when it transcends its reference to the world, when the work 

can be regarded, first and foremost, as an act of self- expression on the part of the artist.”
207

 In 

deze foto‟s is er meer aan de hand dan een loutere weergave van de wereld, maar dit betekent 

niet dat de foto‟s hun documentaire karakter volledig verliezen.  

 

Bratkov vertelt in een interview dat de reeks „Sailors‟ (foto 16) tot stand kwam nadat hij in zijn 

geboortestad Kharkov een bedelaar op straat zag zitten met zo‟n gestreepte matrozentrui aan. 

De bedelaar woonde in een tehuis en moest daar de helft van het geld dat hij die dag bij elkaar 

had gebedeld afgeven. Bratkov is dan met die man naar dat tehuis gegaan en vroeg of daar nog 

meer mannen waren die ooit matroos waren geweest, waarop twee gepensioneerden hun pet en 

trui bovenhaalden. Daar maakte Bratkov dan deze reeks foto‟s mee.
208

 De reeks kwam niet 

geheel spontaan tot stand, het was op vraag van de fotograaf dat deze mensen de kostuums 

aantrokken en voor de lens poseerden. Toch kunnen we ook een aantal elementen uit de 

documentaire fotografie in deze foto‟s terugvinden. Bratkov fotografeert hier personen die hun 

belang voor en daardoor hun plaats in de samenleving verloren hebben. Deze mensen zijn 

onzichtbaar geworden in deze maatschappij. Door ze te fotograferen in hun marinekostuum 

vinden ze voor even hun zelfrespect terug: het herinnert hen aan de periode waarin ze iets 

betekenden voor de maatschappij. Bovendien portretteert Bratkov deze matrozen zonder 

aanwijzingen te geven in verband met een bepaalde pose of gezichtsuitdrukking. Ondanks het 

feit dat deze foto‟s niet geheel toevallig tot stand kwamen behouden ze hun documentair 

karakter: in plaats van een weergave van de realiteit te zijn documenteren deze foto‟s de 

spanning tussen heden en verleden, trots en schaamte.  
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„The Sniper‟ (foto 22) getuigt van eenzelfde mengvorm tussen documentaire en geënsceneerde 

fotografie. Bratkov vertelt dat hij zelf naar Tsjetsjenië trok, naar het front, om de sluipschutters 

te ontmoeten en te fotograferen.
209

 Hij fotografeert de soldaten in hun originele context, in hun 

originele kostuums, maar vroeg hen wel een pose in te nemen. Hierdoor gaan deze foto‟s verder 

dan het louter registeren van de werkelijkheid. Dit betekent echter niet dat het documentaire 

karakter van deze foto‟s volledig verdwijnt: ze geven wel degelijk een beeld van de 

omstandigheden waarin Tsjetsjeense sluipschutters zich bevinden.  

 

Dat het niet altijd eenvoudig is uit te maken in hoeverre Bratkovs foto‟s de werkelijkheid 

weergeven blijkt uit de foto „The Chechen Sniper‟ (foto 23). Deze  foto toont een vrouwelijke 

Tsjetsjeense sluipschutter die naast een aftands fornuis poseert. Wetende dat Bratkov voor de 

foto „The Sniper‟ naar Tsjetsjenië trok om de sluipschutters daar te fotograferen deed ons 

vermoeden dat „The Chechen Sniper‟ op een gelijkaardig wijze tot stand kwam. Wanneer we 

deze foto echter vergelijken met de foto met het rokende meisje uit de serie „Kids‟ (foto 14) 

merken we dezelfde achtergrond op: vaal, blauw - grijs behang met witte bloemmotiefjes. 

Hieruit kunnen we afleiden dat beide foto‟s in dezelfde kamer werden genomen en dat de 

enscenering verder gaat dan enkele instructies van de fotograaf. Bratkov speelt met de dunne 

lijn tussen feit en fictie. 

 

Het spel tussen feit en fictie, documentaire en enscenering komt het best tot uiting in de reeks 

„Italian School‟ (foto 24). Bratkov wilde jongeren in een heropvoedingsinstelling in Kharkov 

fotograferen maar kreeg daarvoor geen toestemming. Gebruikmakend van de religieuze 

heropleving in het post-communistische tijdperk kon hij de authoriteiten uiteindelijk overtuigen 

van zijn voorstel om een toneelstuk met de kinderen op te voeren rond Bijbelse verhalen. 

Bratkov bracht een theaterregisseur mee die ook effectief met de gevangenen werkte. De 

regisseur regisseerde, de kinderen acteerden, en de fotograaf legde het schouwspel vast op 

video. Tegelijkertijd nam hij ook foto‟s zoals gebruikelijk is bij het maken van een „echte film‟. 

Dit hele project resulteerde in een videofilm en een reeks foto‟s die hij de titel „Italian School‟ 

gaf.
210

 In een eenvoudig decor en met beddenlakens die dienstdoen als kostuums worden 

Bijbelse scènes nagespeeld. De foto‟s ervan refereren aan Bijbelse thema‟s die sinds eeuwen 

een vaste waarde vormen in de kunst zoals „Madonna met kind‟, „De aanbidding van de 
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herders‟, „Verdrijving uit de tempel‟ en „het passieverhaal‟.
211

 De fotografische registratie van 

deze ensceneringen resulteert, paradoxaal genoeg, in een documentaire reeks. Het is in de eerste 

plaats Bratkovs bekommernis om de kinderen die het niet hebben gehaald in de nieuwe, „vrije‟ 

maatschappij die hem er toe aanzette deze reeks te maken. Het toneelstuk was eerst slechts een 

verzinsel om zijn project te kunnen uitvoeren. Desondanks is het de combinatie van deze twee 

elementen waaraan de reeks zijn kracht ontleend. Het samenspel tussen de specifieke context 

van jonge delinquenten in hechtenis en het Bijbelse verhaal dat ze vol overgave uitbeelden 

zorgt voor een onthutsend resultaat. V. Levashov wijst op de dubbelzinnigheden die in deze 

foto‟s vervat zitten, op hoe feit en fictie zich vermengen: “Bratkov makes a „documentary‟ 

shoot of a theatrical production.. that is played by amateurs.. in which children play adults..  

and half of those adults are saints.. but the children acting are criminals.. and so on.”
212

 

Bratkov maakt hier opnieuw duidelijk dat het onderscheid tussen feit en fictie, documentaire en 

enscenering moeilijk te maken is. Het jongetje met de Mickey Mouse T-shirt en de gebroken 

arm waarvan Bratkov een portret maakte, duikt ook in deze toneelscènes op. Maakt het gegeven 

dat het jongetje op deze foto‟s in de huid van een Bijbelse figuur kruipt de foto minder 

documentair dan een conventioneel portret ?  

 

Door gebruik te maken van zowel documentaire als geënsceneerde elementen zorgt Bratkov 

voor een vreemde visuele mix. Hij vestigt de aandacht op de bedrieglijkheid van het 

documentaire beeld enerzijds en op de werkelijkheidswaarde van het geënsceneerde beeld 

anderzijds.  

 

4.3   Geënsceneerde fotografie 

   

G. Mora schrijft dat we over geënsceneerde fotografie kunnen spreken wanneer de fotograaf het 

subject dat zich voor de camera bevindt construeert of transformeert om een specifiek resultaat 

te bereiken waardoor hij zich in feite de rol van regisseur aanmeet. Deze benadering, waarbij de 

transformatie van de werkelijkheid centraal staat,  benadrukt het fictionele karakter van het 

beeld in een poging om de passieve weergave van de objectieve werkelijkheid te overstijgen en 

de verbeelding van de fotograaf vrij spel te geven.
213

 De vergelijking tussen fotografie en 

theater werd ook al door Roland Barthes gemaakt die in „La chambre claire‟ schrijft dat 
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fotografie niet via de schilderkunst maar via het theater de kunst raakt.
214

 De opvatting van 

fotografie als een vorm van tweedimensioneel theater is ook van toepassing op een groot deel 

van Bratkovs oeuvre. We bespreken hier een aantal werken waarbij Bratkov de rol van 

regisseur speelt door te kiezen voor een specifiek decor, personages, kostuums en de 

handelingen dirigeert. 

 

Vaak maakt Bratkov gebruik van sterk geënsceneerde beelden precies opdat de kijker de 

werkelijkheidswaarde van het fotografische beeld in twijfel zou trekken. De foto „Rogan‟ (foto 

25) toont drie jonge koppels in een woonkamer met ieder een glas bier in de hand. Het is niet 

duidelijk welke reden hen bij elkaar heeft gebracht: misschien klinken ze op de goede afloop, 

werd er net een trouw aangekondigd of wensen ze elkaar een voorspoedig Nieuwjaar toe. Het 

beeld lijkt op het eerste gezicht natuurlijk maar het heeft ook iets bevreemdends. Het tafereel 

doet denken aan de typische reclamespots of -advertenties waarmee we dagelijks op televisie en 

in weekbladen geconfronteerd worden. De verwijzing naar de reclamefotografie gebeurt subtiel 

door de clichématige poses die de personages aannemen maar ook door de beelduitsnede die 

verraadt dat we hier niet te maken hebben met een echte huiskamer, maar met een decor. 

Bratkov wil hier alluderen op de clichés van de consumptiemaatschappij die ook in Rusland 

hun intrede hebben gedaan. Het boeket met kunstbloemen, de stoffige zetels en de gedateerde 

aankleding van het interieur geven evenwel de indruk dat de Russische maatschappij zich deze 

nieuwe Westerse cultuur nog niet volledig eigen gemaakt heeft. Door de combinatie van de 

typisch Russische elementen, zoals de glazen en de flesjes bier met cyrillische opdruk, en de 

Westerse clichés speelt Bratkov met het werkelijkheidsgehalte van het beeld. Het zet de kijker  

aan tot het bevragen van de beelden waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. „Rogan‟ is 

maar één van de vele voorbeelden waarin Bratkov reflecteert over de hedendaagse beeldcultuur. 

 

In een ander werk, „The Lawyer and his Wife‟ (foto 26), kiest Bratkov voor een sterke 

enscenering om een surrealistisch, bevreemdend effect te bekomen. De reeks bestaat uit twee 

foto‟s en kan daarom worden opgevat als een moderne diptiek. Het ene deel toont de advocaat 

in zijn bureau. Hij poseert fier, met zijn hand rustend op het wetboek, voor de cameralens. Dit 

beeld lijkt een conventioneel portret. Op de bijhorende foto wordt de plaats van de advocaat nu 

ingenomen door zijn vrouw die hysterisch, met één voet op de tafel en de mond volledig 

opengesperd, een geweer in de hand neemt. Het contrast tussen beide foto‟s geeft zorgt voor 
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een surrealistisch, bevreemdend effect. Waar de eerste foto de associaties opriep van 

degelijkheid, alledaagsheid en zelfs een tikkeltje saaiheid, toont de tweede foto pure hysterie en 

dramatiek. Met „The Lawyer and his Wife‟ wil Bratkov de toeschouwer wakker schudden. 

Door de stroom aan beelden die we dagelijks te verwerken krijgen in kranten, tijdschriften, 

reclame wordt een passief kijkgedrag ontwikkeld. Bratkov wil de kijker hierop attent  maken 

door hem te verrassen. 

 

4.4   Esthetiek 

 

 

Vanwege het multifunctionele karakter van de fotografie kon kunstfotografie lange tijd niet op 

dezelfde status rekenen als andere vormen van kunst. Fotografie wordt gebruikt voor 

uiteenlopende doeleinden zoals journalistiek, reclame, familiefoto‟s, kunst etc. waardoor haar 

positie in de kunst onzeker is. R. Barthes stelt fotografie tegenover andere kunstvormen als 

tekeningen, schilderijen en theater vanwege de analoge weergave van de werkelijkheid, omdat 

zij een boodschap zonder code is. Andere kunstvormen ontwikkelen bovenop de analoge 

inhoud meteen een supplementaire boodschap. Deze tweede boodschap, die gewoonlijk met de 

term „stijl‟ wordt aangeduid, is het resultaat van de actie van de maker en refereert naar een 

zekere cultuur van een gemeenschap die deze boodschap ontvangt. Het is volgens Barthes het 

ontbreken van deze „stijl‟ die de fotografie onderscheidt van andere vormen van kunst.
215

 Ook 

Price is van mening dat men het moeilijker heeft om creativiteit toe te schrijven aan de 

fotografie dan aan andere visuele kunstvormen vanwege het mechanische proces dat eigen is 

aan de fotografie.
216

 Hoewel deze visies voorbijgestreefd zijn en fotografie nu een belangrijke 

functie vervult binnen de artistieke wereld, blijven fotografen zich hierover bezinnen.  

 

Hedendaagse kunstfotografen uit de voormalige Sovjetrepublieken moeten zich niet enkel 

positioneren tegenover andere media, maar bevinden zich nog steeds in de fase dat ze zich als 

kunstenaar tout court moeten bewijzen. Boris Groys beschrijft dat noch de fotografie, noch de 

schilderkunst in de Sovjet-Unie dezelfde status of  functie had als in het Westen. De introductie 

van het socialistisch realisme betekende tegelijkertijd de afschaffing van de kunstmarkt : de 

socialistisch realistische kunst werd niet gecreëerd voor musea, galerieën of privéverzamelaars 

maar voor het opvoeden, inspireren en dirigeren van de massa. Als gevolg daarvan werd 
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socialistisch realistische kunst enkel gemaakt voor massareproductie, -verspreiding en  -

consumptie en niet voor individuele contemplatie.
217

 Ook het museum als een plaats van 

contemplatie was onbekend in de Sovjet-Unie.
218

 In zijn beginperiode maakte Sergey Bratkov 

een aantal kunstwerken die een sterke kritiek bevatten op het gebruik van kunst voor louter 

politieke doeleinden en waarin hij pleit voor de autonome status van kunst. Voor de 

kunstwerken „Cube‟
219

 en „Popsicle‟
220

 stopte Bratkov zijn foto‟s respectievelijk in beton en ijs 

om te benadrukken dat hij de foto transformeert in een publieke waarde, een kunstwerk of een 

product.
221

 De installaties „We Will All Devour One Another‟ en „Mausoleum‟ (foto 29) zijn 

een ander voorbeeld van kunstkritiek. Deze installaties bestaan uit een houten kast met 

schappen waarop conserven die portretfoto‟s bevatten staan uitgestald. Degot E. interpreteert 

deze installaties als volgt: “Bratkov toonde portretten in bokalen op rekken, alsof het 

zelfbereide conserven waren: de portretten waren „geconserveerde‟ kunstwerken, maar 

verwezen ook naar een intieme, vertrouwde ruimte. Daarmee toont de fotograaf dat ook die 

ruimte als een gevangenis kan zijn.”
222

 Hiermee wil Bratkov waarschuwen voor een te 

eenzijdige of vaststaande visie op kunst en pleit hij voor verandering, creativiteit en openheid. 

Jarenlang werd kunst in de Sovjetunie bepaald van bovenaf en werd volgens vaste regels 

bepaald welke kunstenaars het recht kregen om hun werken tentoon te stellen en welke niet. Op 

die manier worden kunstwerken inderdaad geconserveerd en wordt een verdere evolutie in de 

kunst uitgesloten. Zoals vele hedendaagse Russische en Oekraïense kunstenaars wil Bratkov 

zich hier tegen af zetten. Zij willen opnieuw deel uitmaken van de kunstmarkt en tentoonstellen 

in musea. Om die reden antwoordt hij op de vraag of hij zichzelf als een geëngageerde 

kunstenaar ziet dat zijn werk niet politiek maar in de eerste plaats esthetisch is: “Ik hecht heel 

veel belang aan de compositie en aan de kleuren. Ik fotografeer zoals ik vroeger schilderde.”
223

  

Bratkov levert in zijn latere werken geen expliciete kritiek meer zoals hij deed in zijn vroegere 

installaties maar verlegt zijn aandacht naar esthetische door de link te leggen naar de 

schilderkunst. 

 

De relatie met de schilderkunst komt expliciet tot uiting in de reeks „Italian School‟ (foto 24). 

Zowel de titel van de reeks, de thema‟s als de vormgeving verwijzen naar tradities in de 
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kunstgeschiedenis. De reeks kreeg de titel „Italian School‟ omdat, volgens Bratkov, de 

Oekraïense schilderschool ontstond naar het voorbeeld van, en gevormd werd door, de 

Italiaanse schilderschool. De Bijbelse thema‟s die hij fotografeerde kennen een rijke traditie 

doorheen de kunstgeschiedenis: „Madonna met kind‟, „De verdrijving uit de tempel‟, „De 

aanbidding van de herders‟ etc. En tenslotte is er ook nog de vormgeving, of stijl, die gelieerd 

kan worden aan historische schilderstijlen. De combinatie van de camerahoeken en het naïeve 

enthousiasme van de „acteurs‟ leidt volgens V. Levashov tot een speciale expressiviteit die doet 

denken aan iets tussen maniërisme en barok.
224

 De reeks „Steelworkers‟ (foto 6) doet eveneens 

denken aan de barokke stijl door het specifieke gebruik van de belichting zodat een clair-obscur 

effect bereikt wordt. 

 

De aandacht voor compositie, kleur en esthetiek beperkt zich niet tot deze voorbeelden. Zijn 

foto‟s die op meer spontane wijze tot stand kwamen getuigen ook van zijn gevoel voor 

esthetiek. Reeksen waarbij Bratkov gebruikt maakt van snapshots zoals „Landing Party‟ (foto 

12) en „My Moskou‟ (foto 21) verbazen door de schijnbaar banale onderwerpen die door 

Bratkov tot kunst worden omgevormd. We zijn het eens met B. Leenheer die schrijft  dat 

Bratkovs instrument bij uitstek zijn opmerkingszin is voor de herkenning van het buitengewone 

in gewone omstandigheden.
 225

 Bratkov laat zich enerzijds leiden door het toeval, in die zin dat 

hij de personages geen pose oplegt en gebruik maakt van de toevallige omstandigheden, maar 

zijn foto‟s zijn geen toevalstreffers in de letterlijke betekenis. Zijn werkwijze lijkt geenszins op 

de traditie van Oekraïense fotografen die zich volledig door het geluk en het toeval lieten leiden 

door foto‟s te nemen zonder door de beeldzoeker te kijken om op die manier het alledaagse 

leven in beeld te brengen.
226

 Bratkov tracht in zijn documentaire foto‟s eveneens het dagelijkse 

leven vast te leggen maar doet dit weloverwogen en met aandacht voor compositie en kleur.   
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Hoofdstuk 5:   Nadenken over het fotografische beeld 

 

Al sinds de jaren 1960 beklemtonen critici als Victor Burgin en Allan Sekula dat alle beelden 

verbonden zijn met een bepaald discours: ze ontstaan niet in het luchtledige maar zijn steeds het 

resultaat van een bepaalde ideologie.
227

 In de Sovjet-Unie was deze ideologische boodschap in 

de fotografie zeer expliciet aanwezig, maar ook in het post-Sovjettijdperk zijn beelden niet vrij 

van ideologie. De kapitalistische wereld heeft een nieuwe ideologie met zich meegebracht : in 

plaats van propaganda is er vandaag reclame en consumptie. Roland Barthes spreekt in deze 

context over de hedendaagse mythe. Deze mythe is ver verwijderd van de verhalen die we 

kennen uit de Griekse mythologie. De hedendaagse mythe wordt niet meer uitgedrukt in lange, 

vaststaande verhalen, maar enkel in het „discours‟. Daarom kan men in feite beter spreken van 

het mythische dan van de mythe. Barthes verwijst met het mythische naar iets wat dicht 

aanleunt bij wat Durkheim de „collectieve representatie‟ noemde, een soort weerspiegeling, en 

dat kan gevonden worden in de anonieme uitingen in de pers, de reclame en de 

massaconsumptieproducten. Specifiek aan de hedendaagse mythe is dat ze cultuur in natuur 

verandert.  Sociale, culturele, ideologische en historische uitingen veranderen in „de norm‟, „de 

publieke opinie‟ of algemeen gezegd: doxa.
228

 Deze mythologieën, of collectieve representaties, 

worden zowel gecreëerd door de Sovjetpropaganda als door de hedendaagse beeldcultuur. In 

beide vormen wordt een soort tweede werkelijkheid gecreëerd. In de Sovjetbeeldcultuur was 

deze mythe duidelijker en eenvormiger, in de hedendaagse beeldcultuur is ze complexer maar 

daarom niet minder hardnekkig. Het bevragen en bekritiseren van beide beeldculturen vormt 

een belangrijk thema in het oeuvre van Bratkov en in de hedendaagse Russische kunst in het 

algemeen.  

 

5.1   Reflecteren over de sovjetbeeldcultuur 

 

5.1.1   Problematiseren van documentaire fotografie 

 

5.1.1.1   Documentaire fotografie in de Sovjet – Unie 
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De revolutie van 1917 die de revolutionaire socialisten aan de macht had gebracht had een grote 

impact op de kunstenaars. Kunstenaars en fotografen kregen de opdracht om hun activiteiten in 

dienst te stellen van de industrie en de hervorming van het alledaagse leven. Fotografie kreeg 

hierbij de voorkeur precies omdat het een product was dat op een mechanische wijze tot stand 

kwam en door een andere machine vermenigvuldigd kon worden.
229

 Daarnaast bezit fotografie 

vanwege de zogenaamde objectieve weergave van de werkelijkheid een grotere 

overtuigingskracht dan schilderijen en bleken het fotopamflet en de fotopropaganda in een land 

waar 70 procent van de bevolking analfabeet was ook effectiever dan krantenartikelen.
230

 Een 

blik op de carrière van kunstenaars als Rodchenko, Klutsis en El Lissitzsky, die de abstracte 

kunst reeds in het midden van de twintigste eeuw inruilden voor de avant-garde fotografie en 

fotomontage, toont de snelheid waarmee kunstenaars evolueerden van het verdedigen van de 

autonomie van kunst naar het verdedigen van de praktische of politieke doeleinden van 

kunst.
231

 De documentaire fotografie kreeg de taak om de maatschappij te modelleren en een 

utopische realiteit te creëren. Anatoly Lunacharsky, de commissaris van cultuur onder Lenin, 

zei dat de fotografie niet louter mocht worden bekeken als een chemisch behandelde plaat, maar 

als een diepe act van sociale en psychologische creatie.
232

 In de avant-garde fotografie van de 

jaren twintig werd al gauw gekozen voor een fotografie die spontaan en documentair van aard 

was om dit doel te bereiken.
233

 In 1928 reageerde Rodchenko in het dagblad „Novyj Lef‟ tegen 

het synthetische portret (volgens hem een vervalsend schilderachtig portret, een fotoportret dat 

simpelweg de schilderkunst imiteert) en stelde dit tegenover de precisie van spontane foto‟s die 

door hem als vertegenwoordigers van de waarheid werden beschouwd.
234

 Hij verzette zich 

tegen de conventionele uitgebalanceerde foto en verkoos een transformatie van de dagelijkse 

realiteit door de wereld van het gewone en het alledaagse onder nieuwe invalshoeken en vanuit 

nieuwe gezichtspunten te tonen. Hij maakte hiervoor gebruik van ongewone camerahoeken, 

onherkenbare close-ups en een verwarrend perspectief.
 235

 In de eerste jaren na de revolutie 

hielp de sovjetregering de experimentele kunstenaars in hun zoektocht naar innovatieve 

methoden voor de massamedia maar begin jaren 30 kwam daar verandering in.
236

 Het 

sovjetbewind deed avant-gardekunst af als behorend tot de bourgeoiscultuur en besliste dat het 
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socialistisch realisme voortaan de enig mogelijke esthetiek was.
237

 De fotografie kreeg de 

opdracht om de ware klasse van de sovjetsamenleving (de arbeidersklasse) en het belang van 

deze klasse in bepaalde evenementen op een realistische, documentaire wijze te 

representeren.
238

 Onder Stalin werden er enorm strenge richtlijnen opgesteld voor deze 

zogenaamde documentaire fotografie zodat de fotografie herleid werd tot geënsceneerde, rigide 

beelden waarbij expressiviteit door middel van de compositie, camerahoek en belichting 

verboden was.
239

 Het hoofddoel van de fotografie was een visuele mythe creëren over een 

gelukkig land met gelukkige mensen zonder franjes en aandacht voor esthetiek.
240

 Op deze 

manier evolueerde de documentaire fotografie van een medium om de radicale realiteit weer te 

geven – zoals bij de postrevolutionaire fotografen in de jaren 20 - naar de enscenering van een 

mythe waarbij de realiteit volledig werd genegeerd.
241

 

 

5.1.1.2   Het problematiseren van de documentaire fotografie in het oeuvre van  Sergey Bratkov 

 

Zowel in het Westen als in Rusland staat de documentaire als objectieve weergave van de 

werkelijkheid al jaren op de helling en wordt het documentaire beeld door kunstenaars 

bevraagd en bekritiseerd. Toch kan worden gesteld dat het problematiseren van het 

documentaire beeld in de hedendaagse Russische fotografie een grotere rol speelt – haast als 

een noodzaak wordt aangevoeld – vanwege de ervaringen met de specifieke, communistische, 

invulling die de documentaire fotografie er in het verleden kreeg. De kloof tussen de 

werkelijkheid die werd afgebeeld op de documentaire foto‟s en de reële werkelijkheid was zo 

groot dat er volgens J. Backstein kan gesproken worden over een dubbel bewustzijn bij de 

sovjetburger: men kon niet alleen de reële feiten van het leven waarnemen (die verschrikkelijk 

waren) maar tegelijk ook de metafysische wereld die per definitie mooi was.
242

 Op die manier 

werd het „werkelijke‟ in de Sovjet-Unie op een vreemde manier tegengesteld aan het 

„zichtbare‟.
 243

 

 

De scepsis tegenover de geloofwaardigheid van het documentaire beeld heeft tot verschillende 

reacties geleid. Om gemanipuleerde, ideologische beelden te vermijden gingen sommige 
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kunstenaars, paradoxaal genoeg, zelf verschillende vormen van manipulatie uitvoeren door 

bijvoorbeeld op de foto te schrijven of er een stuk krantenpapier op te kleven.
244

 Anderen 

voegden tekst toe aan de foto, zoals bijvoorbeeld Maria Serebriakova die de woorden „The liar 

says: Evertything I say is a lie‟ onder een landschapsfoto plaatst om de kijker bewust te maken 

van de bedrieglijkheid van het documentaire beeld.
245

 Het toevoegen van tekst aan een foto of 

kunstwerk komt wel vaker voor in de Russische kunst. Ook de Moskouse conceptualisten, 

waaronder Ilya Kabakov, probeerden de hiaten die bestonden in de stereotype 

sovjetbeeldcultuur op te vullen door tekst te gebruiken.
246

 Ook Bratkov maakt sporadisch 

gebruik van tekst om verschillende redenen. In de reeks „There is no paradise‟ (foto 11) doet hij 

dit om zowel het geheugen als het documentaire beeld in vraag te stellen. „There is no paradise‟ 

is een reeks zwart-wit foto‟s in documentaire stijl die verwijst naar jeugdherinneringen.
247

 In de 

reeks bevindt zich een familiefoto die getuigt van een zorgeloze, gelukkige jeugd. Het tekstje 

eronder werpt meteen een ander licht op de foto: 

 

Na het overlijden van Borya scheidden zijn ouders. Zijn vader, Vova, raakte stevig aan de drank. 

Hij was boekhouder. Hij liep een gevangenisstraf op wegens verduistering van openbare 

fondsen. Daarna verdween hij. Zijn vrouw woont nu ergens in de Verenigde Staten.
248

 

 

Bratkov toont hier het contrast tussen de herinnering en de realiteit. De herinnering creëert een 

mythisch beeld van de kindertijd, precies zoals ook de visuele wereld in de Sovjet – Unie een 

mythische werkelijkheid creëerde. Bij beide is er sprake van wat J. Backstein het dubbele 

bewustzijn noemde.
249

 

 

Een andere reeks waarin de documentaire fotografie wordt geproblematiseerd en bekritiseerd is 

„If I were a German‟ (foto 30). Deze reeks kwam tot stand door de samenwerking met Boris 

Mikhailov en Sergey Solonsky waarmee hij samen de Fast Reaction Group vormde. Deze 

kunstenaarsvereniging bracht enerzijds taboeonderwerpen zoals mannelijk naakt en seksualiteit 

in beeld als reactie op de conservatieve Sovjettraditie en ontmantelde anderzijds de 

Sovjetclichés en de Sovjetbeeldcultuur.
250

 „If I were a German‟ is de bekendste reeks die uit de 
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Fast Reaction Group is voortgekomen.
251

 Op deze foto‟s zien we Boris Mikhailov, Sergey 

Bratkov en Sergey Solonsky verkleed als Nazi-officieren geslachtsgemeenschap simuleren met 

dieren, kinderen en Oekraïense vrouwen die er van lijken te genieten.
252

 Deze erotische scènes 

komen helemaal niet overeen met de historische realiteit. Het lijkt wel alsof de slachtoffers en 

de bezetters zelfs plezier hebben samen.  Y. Dyogot merkt op dat het vertrouwen van de kijker 

in documentaire fotografie door deze foto‟s op de proef wordt gesteld en dat hiermee verwezen 

wordt naar de hardnekkige traditie in totalitaire regimes om de geschiedenis te herschrijven 

door middel van de fotografie.
253

 Tatitsian ziet het Nazi-uniform als een camouflage om Stalin 

op een ironische manier af te beelden in de klederdracht van de verliezers.
254

 Het is alleszins 

duidelijk dat de Nazi-officieren, die geacht worden een zekere autoriteit uit te oefenen en uit te 

stralen, hier letterlijk en figuurlijk in hun blootje worden gezet. Daarenboven zijn ze niet meer 

de bezetter, maar door hun seksuele honger en verlangen ook getransformeerd in slachtoffer. Of 

zoals Lechowicz het verwoordt: “The German oppressor becomes a victim of his own erotic 

desire.”
255

 In deze reeks zit dus een sterke kritiek vervat enerzijds op de Sovjetpolitiek en 

anderzijds op de Sovjettraditie van de documentaire fotografie die al evenzeer als deze 

fotoreeks een geconstrueerde werkelijkheid toonde. 

 

5.1.2   Recycleren van Sovjetsymbolen 

 

5.1.2.1   Algemeen 

 

De revolutie in Rusland zorgde voor een soort ontastbare transformatie: de empirische wereld 

bleef zoals hij was terwijl het bewustzijn een plotse verandering onderging. De realiteit werd 

gezien in het licht van een communistische metafysica. Het is in datzelfde licht dat kunstenaars 

de maatschappij moesten afbeelden. Het resultaat was dat niet het echte leven werd afgebeeld, 

maar beelden die sterk ideologisch bepaald waren.  Op die manier ontstonden er in feite twee 

parallelle realiteiten: de empirische werkelijkheid en die die door beelden geconstrueerd 
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werd.
256

 De fotografie en de kunst in het algemeen bestond uit symbolen die op zo‟n 

fundamentele manier uitmaakten van de beeldcultuur dat de sovjetbevolking ze niet meer 

opmerkte. Reeds in het begin van de jaren 1970 namen onofficiële kunstenaars deze 

ideologische symbolen en sovjetclichés als basis van hun werk, niet om ze in stand te houden 

maar om ze te ontmantelen en te ironiseren. Deze stroming werd Sots Art genoemd naar 

analogie van de Pop Art die zich in Amerika en Engeland had ontwikkeld. Volgens de pioniers 

van deze beweging, Komar & Melamid, was de Sots Art een esthetisch fenomeen dat 

voortkwam uit een land dat leed aan een overproductie van ideologische inhoud terwijl de Pop 

Art in die landen ontstond waar sprake was van een overproductie van materiële zaken en waar 

de mentaliteit van de consument triomfeerde.
257 Daar waar Pop Art focust op de massamedia en 

de culturele codes die hieraan gelieerd zijn, desacraliseert Sots Art de visuele codes van de 

totalitaire cultuur.
258 In de hedendaagse Russische kunst wordt deze traditie voortgezet maar de 

context waarin ze werken is fundamenteel verschillend met die van de Sots Art kunstenaars. 

Sots Art kunstenaars maakten deel uit van sovjetmaatschappij en voelden rechtstreeks de 

effecten van deze ideologische constructie op het dagelijkse leven. Hun kunst kan als een daad 

van verzet worden beschouwd tegen de totalitaire culturele politiek. De hedendaagse 

kunstenaars daarentegen behoren tot de post – sovjetmaatschappij en reflecteren over een 

beeldcultuur die zich in het verleden bevond. Zij maken deze kunst niet als een vorm van verzet 

maar om een eigen identiteit op te bouwen en om te gaan met het verleden.  

 

5.1.2.2   Nostalgie 

 

Het recycleren van symbolen uit het sovjettijdperk kan niet enkel als een kritiek geïnterpreteerd, 

maar ook als een vorm van nostalgie. De sovjetbeeldcultuur en de ideologische symbolen 

maken deel uit van hun jeugdherinneringen. De nostalgie naar de vertrouwde beelden uit het 

sovjettijdperk vinden we ook terug in het oeuvre van  Bratkov. In 2005 transformeerde hij de 

monumentale Hortahal van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel tot een Moskous 

sovjetmetrostation door opschriften met namen van Moskouse straten in cyrillisch schrift toe te 

voegen.
259

 In de hal plaatste hij lichtboxen met daarin portretten van leden van de Special 

Forces. Deze paramilitairen worden onder andere ingezet in de strijd tegen de terroristische 
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dreigingen en vervangen vandaag de conventionele soldaten met hun typisch sovjetuniform. De 

lichtboxen verwijzen daarnaast ook naar de reclameborden die ook in de Russische metro‟s hun 

intrede hebben gedaan. De oude sovjetmetrostations zijn voor Bratkov onlosmakelijk 

verbonden met zijn kindertijd en om die reden betreurt hij enigszins de transformatie die deze 

stations hebben ondergaan: 

 

In mijn kindertijd was een bezoek aan de metro mijn zondagse uitstapje naar het 

museum. Plechtig, als over een rode loper, stapte ik door de ondergrondse 

gangen. Ik kwam terecht in de museale wereld van het Russisch realisme. De 

tijd ging voorbij, maar het gevoel bleef. Dertig ridders geleid door de kleine, 

lelijke Tsernomor veranderden in leden van de mobiele eenheid. Jammer dat 

onze president dit niet zal zien, hij is toch ook ooit kind geweest.
260

 

 

Bratkov simuleert hier een typisch sovjetmetrostation vanwege nostalgische gevoelens naar zijn 

kindertijd. Deze stations vormden het decor voor zijn fantasiewereld en krijgen daardoor voor 

hem een zekere sentimentele waarde.
261

  

 

5.1.2.3   Van held naar antiheld 

 

Het portret komt regelmatig voor in het oeuvre van Bratkov en refereert in grote mate aan de 

sovjettraditie van het afbeelden van helden.
262

 In de Sovjet – Unie was er sprake van een 

enorme verering van de partijleiders als Lenin en Stalin. Overal bevonden zich portretten en 

standbeelden van deze leiders en werden ze in elke redevoering, in elk artikel, haast als 

mythische figuren voorgesteld.
263

 Sots Arts kunstenaars als Komar en Melamid gebruiken 

afbeeldingen van deze leiders in hun kunstwerken om de heldencultus te ironiseren. Bratkov 

richt zich echter op de andere helden: de arbeider, de militair, de sporter, het kind etc. Ook zij 

werden als stereotype helden voorgesteld. De arbeider was een veelvoorkomend thema in de 

officiële sovjetfotografie. De revolutie gebeurde immers in naam van de arbeiders en men deed 

er alles aan om hen ervan te overtuigen dat zij een belangrijke plaats in de geschiedenis kregen 

door mee te helpen een communistische maatschappij uit te bouwen. Kunst speelde een 
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belangrijke rol in dit proces. De kunst kreeg de taak om het proletariaat te heroïseren en te 

verheerlijken. Door voorbeeldige en productieve arbeiders te tonen wilde men iedereen tot een 

enthousiaste en competitieve houding aanzetten.
264

 De arbeiders moesten zichzelf discipline 

opleggen en offers brengen om het socialisme te realiseren. In het sovjettijdperk was er geen 

sprake van individualiteit, alles stond in teken van de grotere gemeenschap.
265

 De 

sovjetbevolking ontleende met andere woorden haar identiteit aan een groter geheel. Dit wordt 

ook duidelijk in de sovjetfoto‟s die de mensen zonder expressie, als stereotypes, afbeelden. In 

het post – sovjettijdperk valt deze collectieve identiteit weg en rijst de vraag naar de eigen, 

individuele identiteit. Het zijn deze mensen die Bratkov als onderwerp voor zijn portretten 

neemt. Zij zijn geen helden meer maar antihelden. Bratkov legt in zijn portretten de relatie naar 

de sovjetesthetiek door de personen op een stereotype manier af te beelden, maar besteed ook 

aandacht aan de individualiteit van de geportretteerden en aan de situatie waarin ze zich 

bevinden. Het herinterpreteren van de Sovjetsymbolen mag niet alleen als een kritiek worden 

beschouwd. V. Tupitsyn wijst erop dat de Sovjetbeeldcultuur door de hedendaagse kunstenaars 

als meer dan kitsch en propaganda wordt beschouwd, maar vooral als een syntactisch visueel 

systeem doordrenkt van herkenbare symbolen van waaruit ze kunnen vertrekken om hun visie 

op bepaalde thema‟s kenbaar te maken.
266

 

 

5.1.2.4   De arbeider 

 

Voor de reeks „Steel Workers‟ wilde Bratkov arbeiders fotograferen in de Kalashnikovfabriek 

in Izhevsk, maar dit werd hem niet toegestaan omwille van zijn Oekraïense nationaliteit. 

Daarom trok hij vervolgens naar het naar het Metallurgiski Kombinat Imini Lenina, waar het 

staal voor de kalashnikovs geproduceerd wordt om daar de arbeiders te portretteren.
267

 Door de 

camera lichtjes te kantelen en het spel van licht en schaduw bekomt het Bratkov het effect van 

de typisch sovjetfoto‟s waarop arbeiders als bovennatuurlijke werkkrachten worden 

voorgesteld. Toch verschillen deze arbeiders sterk van de fiere, lachende en hardwerkende 

arbeiders zoals die in de sovjetpropaganda voorkwamen (foto 32). Ze krijgen een humaner 
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karakter: het zijn geen helden maar gewone mensen met hun eigen karakter en eigen 

uitdrukking. Bratkov noemt ze antihelden.
268

 

  

5.1.2.5   De soldaat en de militair 

 

Naast arbeiders vormden ook soldaten en militairen een belangrijk thema in de sovjetbeelden. 

In elk totalitair regime wordt een belangrijke plaats toegekend aan de militaire macht als 

verdediger van nationale waarden en als beschermer tegen andere regimes. Daarnaast geldt het 

leger ook als een symbool van het patriottisme vanwege de vele mensen die zich inzetten voor 

de verdediging van het land. Vooral in oorlogstijd werd de aanwezigheid van het leger sterk in 

de verf gezet. Bratkov refereert vaak in zijn foto‟s aan deze militaire aanwezigheid: hij 

fotografeert scherpschutters in Tsjetsjenië, leden van de Special Forces (antiterrorismebrigade) 

en vrouwelijke soldaten. Bratkov noemt de soldaten die meevechten in de oorlog, zoals 

bijvoorbeeld deze scherpschutters, antihelden en stelt deze tegenover de mannen van de Special 

Forces die hij als de nieuwe helden beschouwd.
269

 De terroristische dreiging heeft het 

conventionele oorlogsgeweld in grote mate vervangen waardoor de Special Forces, de 

elitetroepen, vandaag verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van het land. Bratkov 

vertelt dat hij geblinddoekt naar een geheime plaats gebracht om daar vervolgens deze mannen 

te fotograferen alvorens ze naar Tsjetsjenië werden gebracht.
270

 I. Tchmyreva ziet in deze 

portretten een verwijzing naar de bekende posters waarop soldaten die meevochten in de 2
de

 

wereldoorlog als helden werden afgebeeld.
271

 De brainwashing van het volk om de oorlog te 

accepteren en te verheerlijken door middel van beelden gebeurt ook vandaag nog en is 

grondiger en sluwer dan ooit tevoren door het gebruik van de massamedia. Deze 

oorlogspropaganda vinden we zowel in Rusland als in de Verenigde Staten terug. Dat Bratkov 

dit fenomeen met een zekere scepsis benadert blijkt duidelijk uit de reeks „Kabul Olympics‟. De 

reeks bestaat uit portretten van een Amerikaanse militair die zich theatrale poses aanmeet en 

zich voor de camera presenteert als een stereotype oorlogsheld. Met de titel verwijst Bratkov 

enerzijds naar de bezetting van de Afghaanse hoofdstad Kabul door het Amerikaanse leger en 

anderzijds naar de idealen van vrede en broederlijkheid die door de Olympische Spelen worden 

uitgedragen. De verheerlijking van geweld die op deze foto‟s tot uiting komt staat haaks op 
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deze Olympische idealen. Bratkov zet de hedendaagse Amerikaanse oorlogspolitiek letterlijk en 

figuurlijk in zijn blootje. Het  imperialistisch beleid van de Verenigde Staten is in feite een 

gemoderniseerde versie van het vroegere Sovjetimperialisme. Daar waar de Sovjets de 

communistische ideologie wilden verspreiden, beschouwen de Verenigde Staten zichzelf als de 

verdedigers van het christelijke geloof en de democratische waarden en menen ze dit in de rest 

van de wereld te moeten verspreiden. De manier waarop Bratkov de soldaat afbeeldt verraad 

eerder een gevoel van medelijden dan van kwaadheid. Ook hij is, net als de metaalarbeiders en 

de soldaten in Tsjetsjenië, een antiheld. Het stoere, haast lachwekkende gedrag van de 

geportretteerde soldaat kan daarnaast ook in verband worden gebracht met wat V. Levashov een 

typische eigenschap van het Sovjetindividu noemt, namelijk het infantilisme: jongetjes die 

graag oorlogje spelen en helden willen zijn.
272

 De soldaat lijkt inderdaad op een groot kind dat 

heroïsche vechtscènes uit een film naspeelt.  

 

5.1.2.6   De Sovjetatleet 

 

In de Sovjet-Unie werd sport sterk gepropageerd. Dit kwam ook tot uiting in de fotografie 

waarin het beeld van de sportieve en welgetrainde Sovjetburger vaak aan bod kwam. Sport en 

training werd gezien als een uiting van discipline. In een samenleving waar zoveel aandacht 

werd besteed aan tucht en werklust kreeg het dan ook een belangrijke plaats toegewezen. In 

1928 creëerde de revolutionaire fotograaf Klutsis een reeks fotomontages met als titel 

„Spartakiada‟ (Olympische Spelen) (foto 31) waarop verschillende sporten als tennis en voetbal 

werden afgebeeld samen met het portret van Lenin. Hiermee wilde Klutsis suggereren dat elke 

sportparade, en in het bijzonder de Olympische Spelen, gezien moest worden als een 

verwezenlijking van de Sovjetstaat, als een uitdrukking van de socialistische levenswijze.
273

 

Sportmannen moesten, net als de arbeiders en soldaten, op geïdealiseerde wijze worden 

afgebeeld. Wanneer Rodchenko in 1934 een zwemmer fotografeerde zonder zijn weelderige 

beenbeharing te retoucheren, werd hij hiervoor op de vingers getikt. Fotografen moesten zich 

concentreren op het geïdealiseerde beeld van de Sovjetburger en in het geval van een zwemmer 

was dat het beeld van een perfect afgetraind lichaam, zonder beenbeharing dat de kijker zou 

kunnen afleiden (foto 34).
274

 In de reeks „Fighters Without Rules‟ (foto 7) vertrekt Bratkov 
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vanuit het stereotype beeld van de Sovjetsportman maar haalt dit geïdealiseerde beeld 

vervolgens volledig onderuit. Bratkov fotografeert de getrainde torso‟s van boksers die 

meevechten in het illegale circuit van bokswedstrijden waarin geen regels gelden. In 

tegenstelling tot de atletische helden uit de Sovjetbeeldcultuur zijn het hier de verliezers die 

geportretteerd worden. Het zijn de verliezers van de bokswedstrijd, maar ook van de 

maatschappelijke breuk die zich heeft voorgedaan in de Russische maatschappij.
275

  

 

5.1.2.7   Kinderen als nieuwe helden 

 

Zoals we reeds eerder aangaven wijdt Bratkov een groot deel van zijn oeuvre aan portretten van 

kinderen. Bratkovs kinderen lijken in niets op de gelukkige, lachende kinderen die de mythe 

van de gelukkige jeugd moesten verspreiden. Behalve één reeks misschien. De foto‟s uit de 

reeks „Glue Sniffers‟ (foto 2) tonen treffende gelijkenissen met de foto „Pioneer‟ (foto 33) die 

Rodchenko in 1930 maakte.
276

 Maar zoals de titel van Bratkovs reeks reeds aangeeft worden op 

zijn foto‟s geen pioniers van de communistische samenleving afgebeeld, maar slachtoffers uit 

de post-Sovjetmaatschappij. In de jaren 1990 heerste nochtans de opvatting dat de kinderen - 

voor de ouders was het reeds te laat – pas écht modern zouden zijn, dat ze de kans zouden 

krijgen om de dromen van hun ouders waar te maken etc.
277

 De realiteit bleek anders te zijn. 

Desondanks  blijft Bratkov in „zijn‟ kinderen geloven en noemt ze de helden van het nieuwe 

tijdperk.
278

 

 

5.2   Reflecteren over de hedendaagse beeldcultuur 

5.2.1.Algemeen 

 

Backstein schreef dat er in de Sovjet-Unie sprake was van een dubbele realiteit en een dubbel 

bewustzijn.
279

 In feite is dat niet anders in de kapitalistische samenleving: enerzijds is er de 

empirische realiteit en anderzijds is er het beeld dat via de media (tijdschriften, televisie, 

internet,..) wordt verspreid. S. Sontag schrijft dat we van een moderne maatschappij kunnen 

spreken “when one of its chief activities is producing and consuming images, when images that 
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have extraordinary powers to determine our demands upon reality and are themselves coveted 

substitutes for firsthand experience become indispensable to the health of the economy, the 

stability of the polity, and the pursuit of private happiness”.
 280

 Sontag verwijst naar het beeld 

dat via de media wordt gecreëerd en waaraan de mensen zich gaan spiegelen. Een bijzonder 

kenmerk van deze beelden is dat ze een tweede werkelijkheid of, zoals Baudrillard het noemt, 

een hyperrealiteit creëren: het gaat niet meer om een valse representatie van de realiteit 

(ideologie), maar om het verbergen van het feit dat de realiteit niet langer reëel is.
 281

 Hiermee 

wil Baudrillard zeggen dat onze omgeving in toenemende mate wordt ingericht en 

vormgegeven alsof het authentiek is terwijl het in wezen om volledige kunstmatigheid gaat.
282

 

In het vorige hoofdstuk zagen we reeds op welke manier Bratkov symbolen uit de 

sovjetbeeldcultuur recycleert en transformeert. Dit doet hij eveneens met symbolen uit de 

hedendaagse beeldcultuur en hij richt zich hierbij vooral op twee elementen, namelijk de 

reclame en het geïdealiseerde beeld van de vrouw, twee typische kenmerken van de 

consumptiemaatschappij. Bratkov richt zich niet alleen op de hedendaagse beeldcultuur, zoals 

bijvoorbeeld Martin Parr dit doet, maar toont hoe deze nieuwe cultuur zijn intrede doet in de  

Russische maatschappij. Door de combinatie van elementen van de Sovjetbeeldcultuur en die 

van de hedendaagse Westerse beeldcultuur onderlijnt Bratkov de maatschappelijke, culturele en 

economische breuk die plaatsvond in Rusland. 

 

5.2.2 Reclame 

 

Een van de grote veranderingen in Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de 

opkomst van de reclame-industrie. Publiciteit voor producten was ongekend in de Sovjet-Unie. 

De etiketten op de consumptiegoederen waren merktekens die om puur functionele redenen 

werden aangebracht en bezaten daardoor over het algemeen zeer weinig suggestieve kracht.
283

 

Na de val van het communisme veranderde dit grondig en gingen de wetten van de reclame ook 

in Rusland gelden. Sindsdien wordt het straatbeeld er net als in het Westen bepaald door 

enorme billboards en flitsende lichtreclame. 
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De foto „Rogan‟ doet denken aan de typische Westerse reclamespots of -advertenties die  

dagelijks op televisie en in weekbladen verschijnen. Kenmerkend voor reclamebeelden is de 

schijnbare transparantie en de aanspraak die ze maken op een werkelijke weergave van de 

realiteit. Beeldvormingsprocessen in de media worden echter gestuurd door commerciële 

belangen.
284

 Men wil de kijker doen geloven dat wat ze zien ook echt bereikbaar en mogelijk is 

door zich de producten aan te schaffen. Barthes ontcijferde reeds in 1957 in zijn boek 

Mythologies de mechanismen van de reclame. Foto‟s roepen zekere associaties op bij de kijker 

waardoor een mythe ontstaat. Hij analyseert bijvoorbeeld de reclame voor Panzani-deegwaren. 

Door schijnbaar onschuldige elementen wordt het beeld gecreëerd van de Italiaanse eetcultuur 

met haar typische kenmerken als het gebruik van verse ingrediënten en huiselijkheid waardoor 

de aandacht niet meer enkel op het product zelf gericht is maar ook op de cultuur en de 

gewoonten die ermee gepaard gaan.
285

 Bratkov doet in „Rogan‟ een poging om deze 

reclamestrategieën te ontmantelen. Hij maakt gebruik van de typische reclameclichés: het beeld 

roept gezelligheid en vriendschappelijkheid op en deze gevoelens worden door de kijker 

verbonden met het bier dat voorgesteld wordt.  Maar hij construeert het beeld op zo‟n manier 

dat de kijker zich vragen gaat stellen: de personages zijn net iets té afgeborsteld, de poses die ze 

aannemen net iets té krampachtig. Verder insinueert hij door de specifieke beelduitsnede dat we 

hier niet te maken hebben met een echte huiskamer, maar met een decor. Bratkov reflecteert in 

deze foto niet enkel over de hedendaagse beeldcultuur, maar ook over manier waarop het zijn 

land veranderd heeft. Een aantal in de elementen in de foto wijzen de erop dat Rusland nog niet 

helemaal vertrouwd is met deze nieuwe cultuur. Het boeket met kunstbloemen, de stoffige 

zetels en de gedateerde aankleding van het interieur stroken niet met de Westerse advertenties. 

Door de combinatie van de typisch Russische elementen, zoals de glazen en de flesjes bier met 

cyrillische opdruk, en de Westerse clichés bekomt Bratkov een vreemde visuele mix die de 

overgang waarin de Russische maatschappij zich bevindt goed illustreert. 

 

Eenzelfde combinatie van elementen uit de Westerse en de Russische cultuur zijn terug te 

vinden in „Mir, Trud, Ray‟. Dit kunstwerk bestaat uit een reclamepaneel voor vodkamerk Ray 

waarop in grote letters „Mir, Trud, Ray‟ gedrukt staat. Bratkov vertelt dat hij dit kunstwerk 

maakte toen hij nog de kost verdiende in de reclamesector. De slogan is een variatie van de 

1mei-slogan „Mir, Trud, May‟ (Vrede, Werk, Paradijs) waarin hij het laatste woord verving 
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door de naam van het merk waarvoor hij reclame maakte.
286

 Er brak hevig protest uit nadat een 

communistische krant er schande had over gesproken omdat 1 mei de grootste feestdag van 

Rusland is en symbool staat voor het socialistische gedachtegoed. Hierdoor moest Ray de 

campagne annuleren en verloor het bijna 1 miljoen dollar wat bijna hun failliet betekende.
287

 

Dit is één verhaal. In het andere verhaal had de reclame een schandaal veroorzaakt door de 

referentie naar de reclame van een bekend gsm-merk dat de vodkaproducenten aanklaagde 

vanwege plagiaat.
288

 Het is niet altijd even gemakkelijk om uit te maken waar Bratkov de 

waarheid spreekt en waar hij een verhaaltje opdist om reacties los te weken. Het lijkt er sterk op 

dat hij hier door middel van dit verhaal een extra betekenis aan het kunstwerk wil verlenen. De 

strijd die hier wordt uitgevochten tussen de communistische aanhangers en het vodkabedrijf kan 

ook in ruimere zin worden geïnterpreteerd, namelijk als het gevecht tussen de traditionele 

Russische en de moderne Westerse waarden. 

 

5.2.3 De transformatie van de vrouw 
 

Nadat seksualiteit en naaktheid jarenlang taboe was geweest, wordt de hedendaagse Russische 

maatschappij vandaag overspoeld door beelden die – zeker in vergelijking met het vorige 

tijdperk - sterk erotisch geladen zijn. Ook in de hedendaagse Russische kunst zijn seksualiteit 

en naaktheid belangrijke thema‟s geworden. Enerzijds kan dit worden beschouwd als een 

reactie op het vorige tijdperk – dat volgens Yulia Tikhonova gekenmerkt werd door een 

„pathologische vijandelijkheid‟ tegenover seks – en anderzijds als een kritiek op de nieuwe 

beeldcultuur waarin de vrouw tot (lust)object wordt gereduceerd.
289

 Het beeld van de vrouw 

heeft een grondige transformatie ondergaan. Gedurende zeventig jaar was Rusland een 

maatschappij van androgyne mannen en vrouwen. Beide geslachten hadden de taak om de 

communistische maatschappij te doen slagen door hun arbeid en de enige reden om seksuele 

contacten te hebben was om zich voor te planten. Als gevolg hiervan werden vrouwen in de 

officiële fotografie zeer neutraal weergegeven, met wijde kleren die hun vormen konden 

verbergen. Tikhonova schrijft dat op die manier een groot, mannelijk en robuust ras van 

„seksloze‟ mensen gecreëerd en gepropageerd werd als de nationale identiteit voor de 

Sovjets.
290

 Maar met de komst van de markteconomie kwam er een stroom van beelden waarin 
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het vrouwelijkheid in de verf werd gezet, als onderdeel van de algemene reclamecultuur. 

Seksualiteit wordt nu gebruikt om producten te verkopen. Jo Anna Isaak is van mening dat het 

grote verschil tussen de Sovjet- en de kapitalistische cultuur is dat in het eerste de notie van het 

ongedifferentieerde collectieve lichaam heerste en in de tweede juist de ongelijkheid wordt 

benadrukt, maar dat beide representatiesystemen gemeen hebben dat ze de vrouwelijke 

seksualiteit willen controleren.
291

 

 

In Bratkovs oeuvre speelt het gecommercialiseerde beeld van de vrouw een belangrijke rol. Hij 

hecht daarbij vooral belang aan de droom van de Russische meisjes om daaraan te 

beantwoorden. Degot schrijft dat hedendaagse Russische fotografen vaak met jonge meisjes 

werken niet omdat ze jong en mooi zijn maar omdat de jeugd geobsedeerd is met schoonheid.
292

 

In Bratkovs foto‟s wordt steeds de nadruk gelegd op de naïviteit van deze meisjes of vrouwen. 

In de reeks „Secretaries‟ (foto 8) poseren schaars geklede secretaressen met verleidelijke blik 

voor de camera. De onwennige houding van de modellen en de geforceerde erotiek geven 

echter de indruk dat zij zich de wetten van de reclame -  en consumptiecultuur nog niet volledig 

eigen hebben gemaakt. De foto „Kostya‟ (foto 20) getuigt van eenzelfde naïviteit. Het meisje 

liet zich, op vraag van haar vriend, naakt fotograferen.
293

 Ze ligt er wat onwennig bij, maar 

tegelijk ook trots en genietend van de aandacht alsof deze foto haar dichter brengt bij het ideaal 

dat haar op televisie en in tijdschriften wordt voorgeschoteld. Ook in „Army Girls‟ (foto 35)is 

de wens om aan het schoonheidsideaal te voldoen verantwoordelijk voor de poses die de 

vrouwen aannemen. Bratkov vroeg hen immers te poseren met het smoesje dat hij werkte voor 

een modemagazine.
294

 Opslag gingen de borsten vooruit en de kinnen in de lucht. Dat de wens 

om te beantwoorden aan de nieuwe norm zeer schrijnend kan zijn bewijst de fotoreeks „Kids‟ 

(foto 14) die we reeds eerder uitvoerig bespraken.  
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Besluit 

 

De foto werd lange tijd als een objectieve weergave van de realiteit beschouwd. Maar deze 

opvatting van de foto als exacte kopie van de werkelijkheid, als icoon, is vandaag 

voorbijgestreefd. Vandaag wordt de nadruk gelegd op de betekenislagen die zich bovenop de 

denotatieve boodschap nestelen. De foto toont niet dé werkelijkheid maar één werkelijkheid. De 

fotografische boodschap moet opgevat worden als een communicatief proces waarbij zowel de 

fotograaf als de kijker een rol spelen bij de interpretatie ervan. De betekenis van de foto wordt 

bepaald door de context van waaruit de fotograaf vertrekt en door de (bewuste) sturing van de 

betekenis door middel van het perspectief, de cadrage, de belichting. Toch, en hier wijst Barthes 

ons op, blijft er steeds die referent, die een noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan of het 

bekomen van de foto. Barthes spreekt in deze context over ça-a-été : ‟eens was het‟. De 

aanwezigheid van deze mensen heeft als gevolg dat de kijker zich kan identificeren met de 

situatie waarin deze zich bevinden en daardoor roepen ze empathie op.   Als we kijken naar de 

onderwerpen die de referent uitmaken van de foto‟s van Bratkov zien we dat hij mensen 

afbeeldt die zich bevinden op de onderste trede van de maatschappelijke ladder en dat hij 

voortdurend verwijst naar de sociaal-economische en politieke realiteit. Hierbij kan het ons niet 

ontgaan dat hij welbepaalde opvattingen heeft over hoe een samenleving er niet moet uitzien en 

welke, ook internationale, situaties hij hekelt. Soms zijn zijn opvattingen op subtiele wijze 

aanwezig in de foto, soms ook heel expliciet. Hij geeft in elk geval blijk van een grote sociale 

betrokkenheid. Toch beklemtoont Bratkov zelf dat hij niet politiek geëngageerd is en in de 

eerste plaats belang hecht aan de esthetiek, vorm, compositie en kleur. Hiermee wil hij zich 

distantiëren van de Sovjettraditie waarin kunst louter om politieke doeleinden werd gebruikt en 

wil hij pleiten voor de autonome status van kunst.  

 

Bratkov wil ons laten kennis maken met zijn wereld. Zijn wereld wordt hoofdzakelijk gevormd 

door allerlei facetten van het dagelijkse leven zoals zich dat afspeelt in Rusland en Oekraïne. 

Het is steeds een confronterende kennismaking die de kijker dwingt tot nadenken, vooral omdat 

het niet altijd heel duidelijk is waar hij louter fotografeert wat en zoals hij het ziet, dus een 

documentaire weergave biedt, of waar hij door middel van enscenering en technieken bij de 

kijker een bepaald effect teweeg wil brengen of hem wil aanzetten tot een bepaalde 

interpretatie.  Hij is zich bewust van de macht van de fotografie om te realiteit te transformeren. 

Precies om deze macht en overtuigingskracht aan te tonen transformeert hij ook vaak  de 
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werkelijkheid op zo‟n manier dat de clichés worden blootgelegd. Hij ziet dat zowel  de Sovjet-

beeldcultuur als onze Westerse beeldcultuur ideologisch gestuurd worden : in de Sovjet-Unie 

moesten beelden het ideaal verspreiden van de communistische staatsorganisatie, in het Westen 

idealiseren zij de vrije markt en de onbeperkte materiële mogelijkheden die deze biedt. Beide 

beeldculturen creëren een tweede, parallelle, realiteit en houden de bevolking een spiegel voor. 

Bratkov tracht in zijn foto‟s de symbolen die ze hiervoor gebruiken te ontmantelen en in het 

tegendeel om te zetten: geen lachende kinderen maar jonge criminelen in een instelling, geen 

Hollywooddiva‟s maar onwennige kindvrouwtjes. Op die manier toont hij een 

overgangsmaatschappij die zich tussen twee tijdperken en twee culturen bevindt die hem beiden 

even bedrieglijk lijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Bibliografische gegevens 

 

ALIMPIEV V., ZHUNIN M. en S. VISHNEVSKI, „Gewoon visueel zijn‟, in: FONCE Y., 

MISIANO V. en B. DE BAERE, Werkelijkheidshorizonte [tentoonstellingscatalogus] , 

Antwerpen, MuHKA, 15 maart 2003 tot 1 juni 2003, pp. 105-107   

 

BACKSTEIN J. & B. DE BAERE, „Angels of history‟, in: BACKSTEIN J. en B. DE BAERE 

(eds.),  „Angels of History: Moscow conceptualism and its influence‟ 

[tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, MuHKA, 17 september – 27 november 2005, Brussel, 

Mercatorfonds, 2005, pp. 21-25  

 

BACKSTEIN J., „History of Angels‟, in: BACKSTEIN J. en B. DE BAERE (eds.),  „Angels of 

History: Moscow conceptualism and its influence‟ [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, 

MuHKA, 17 september – 27 november 2005, Brussel, Mercatorfonds, 2005, pp. 16-20   

 

BACKSTEIN J., „Russian Photography and Its Contexts‟, in: NEUMAIER D. (ed.), 

Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 43-44  

 

BAKSJTEIN J., „Non-conformisme en hedendaagse Russische kunst‟, in: N.N., Van goelag tot 

glasnost: Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, 

Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 125-

131  

 

BARCH B., LAMMERT A. en  A. TOLNAY , „Foreword‟, in: BARCH B., LAMMERT A. en  

A. TOLNAY (eds.), Contemporary photographic art from Moscow, Munchen/New York, 

Prestel-Verlag, 1995, pp. 7-8   

 

BARRETT T., Criticizing photographs: an introduction to understanding images, s.l., 

Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1990          

 

BARTHES R., Mythologieën, Utrecht, Uitgeverij Ijzer, 2002 

 

http://webi.provant.be/brocade/brocade.phtml?UDses=163216%3A519317&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=_EntryC%3Abopwexe&RDcgi=buttonsearch&CDopSe=2335595&CDopSt=12&CDopLv=1&CDopOp=opacfomu3&RDtag=ug.1


 88 

BARTHES R., Camera Lucida: Reflections on Photography, New York, Farrar, Straus and 

Giroux, 1981 

 

BARTHES R. , „The Photographic Message‟, in: HEATH S. (ed.), Image-Music-Text, 

Glasgow, Fontana/Collins, 1977, pp. 15-31   

 

BARTHES R., „Change the Object Itself: Mythology today‟, in: HEATH S. (ed.), Image-

Music-Text, Glasgow, Fontana/Collins, 1977, pp. 165-170   (1977 b)   

 

BECKER K. , „Photography versus Art – Art and Photography‟, in: BARCH B., LAMMERT 

A. en  A. TOLNAY (eds.), Contemporary photographic art from Moscow, Munchen/New 

York, Prestel-Verlag, 1995, pp 19-31  

 

BOROFSKY A., „Conceptual Photography in the Russian Museum‟, in: NEUMAIER D. (ed.), 

Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 40-43  

 

BOWN M.C., Socialist realist painting, New Haven, Yale University, 1998  

 

BRATKOV S., „Sergey Bratkov‟, in: FONCE Y., MISIANO V. en B. DE BAERE, 

Werkelijkheidshorizonte [tentoonstellingscatalogus] , Antwerpen, MuHKA, 15 maart 2003 tot 1 

juni 2003, pp. 6-13 

 

BRIGHT S., Art Photography Now, Londen, Thomas & Hudson, 2005  

 

BROUCKE N., „Russen kussen in het S.M.A.K.‟, in: De Morgen, 11 oktober 2005   

 

CHATTOPADHYAY C.A., „Photography and Reality in the Work of Afrika‟, in: NEUMAIER 

D. (ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, 

pp. 70-75  

 

CHEVRIER J., „Documentaire, document, getuigenis..‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN 

HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse 

strategieën in fotografie, film en beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 46-58 

 



 89 

DAVYDOVA M.V. „Introduction‟, in: DAVYDOVA M.V., DIEHL G. en V. ELISSEEFF 

(eds.), 60 Ans de peinture soviètique [tentoonstellingscatalogus], Parijs, Galeries Nationales du 

Grand Palais, 20 juli – 12 september 1977, (geen paginavermelding)    

 

DEGOT E., „Newcomers to the society of spectacle‟, in: Camera Austria, nr. 88, 2004, pp. 22-

32  

 

DEGOT E., „De geboorte van een held‟, in: DEGOT E. en P. VAN CAUTEREN (eds.), Sergey 

Bratkov [tentoonstellingscatalogus], Gent, S.M.A.K., 8 oktober 2005 – 8 januari 2006, Brussel, 

Mercatorfonds, 2005, pp. 15-23  

 

D‟ENGHIEN P., 20
ste

 eeuw, Roeselare, Roelarta, 2004  

 

DE NECKERE G., Historische Kritiek van Woord en Beeld in de Massamedia, Gent, 

Academiapress, 2006  

 

DERRICK P., „Surveyors and serveyed: Photography out and about‟, in: WELLS L. (ed.), 

Photography: A critical introduction, Londen, Routledge, 2004, pp. 67-111   

 

DERRICK P. en L. WELLS, „Thinking about photography: Debates, historically and now‟, in: 

WELLS L. (ed.), Photography: A critical introduction, Londen, Routledge, 2004, pp. 9-63 

                            

DEWEER M. en D. VERSTRAETE, Dream Rooms [tentoonstellingscatalogus],Deweer Art 

Gallery, Otegem, 7 mei 2006 tot 18 juni 2006 

 

DEXTER E., „Photography Itself‟, in: DEXTER E. en T. WESKI (eds.), Cruel and Tender, 

[tentoonstellingscatalogus], Londen, Tate Modern, 5 juni 2003 – 7 september 2003, pp. 15-31  

 

DIVENDAL L., „De Vierde Wand‟, in: DIVENDAL L.(ed.), De vierde wand: De foto als 

theater [tentoonstellingscatalogus], Amsterdam, Stichting De Vierde Wand,, vanaf 2 mei 1991,  

Fragment uitgeverij, 1991 pp. 10-13  

 

DODGE T. N., „Over het verzamelen van non-conformistische sovjetkunst‟, in: N.N., Van 

goelag tot glasnost: Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], 



 90 

Antwerpen, Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 

1998, pp. 3-13  

 

DUBOIS P., L‟acte photographique, Parijs, Nathan, 1993  

 

DYOGOT Y. , „New Moscow Photography: Pictures of Utopia and Scepticism‟,  in: BARCH 

B., LAMMERT A. en  A. TOLNAY (eds.), Contemporary photographic art from Moscow, 

Munchen/New York, Prestel-Verlag, 1995, pp 9-18   

 

EEMANS B. [in gesprek met], 13 april 2007    EEMANS B. [gesprek] (13 april 2007)   

 

EFIMOVA A., „Photographic Ethics in the Work of Boris Mikhailov‟, in: NEUMAIER D. 

(ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 

63-69  

 

ELIAS W. en J. SWINNEN, Fotografie in dialoog, Kortrijk, Groeninghe, 1999      

 

ESPEEL A., Managementbureaus voor beeldende kunst: Een zakelijke ondersteuning voor 

kunstenaars?( Thesis Cultuurmanagment UAMS Antwerpen), Antwerpen, 2005/2006  

 

FILONENKO N., „From blank spot to exotic marginalia‟, in: Umelec, 3/2005, op de website 

Umelec, geraadpleegd op 28 juli 2007, op 

http://www.divus.cz/umelec/en/pages/umelec.php?id=471&roc=2005&cis=3, zie bijlage nr. 1 

 

FLORES M., Het communisme: Van Karl Marx tot de val van de Sovjet – Unie, Milaan, Giunti 

Editore, 2003   

 

GEVERS I., „Beelden die om voltooiing vragen: Postdocumentaire fotografie, beeldende kunst 

en ethiek‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. 

VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse strategieën in fotografie, film en 

beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 85-102 

 

GIERSTBERG F., VAN DEN HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN, 

„Voorwoord‟, in: in: GIERSTBERG F., VAN DEN HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. 

http://www.divus.cz/umelec/en/pages/umelec.php?id=471&roc=2005&cis=3


 91 

VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse strategieën in fotografie, film en 

beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 39-40  

 

GIERSTBERG F., „Van realisme naar reality? Docucumentaire fotografie in het tijdperk van 

„post-media‟‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. 

VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse strategieën in fotografie, film en 

beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 131-153 

 

GITMAN S. en V. STIGNEEV, „Photographers of Russia, Unite Yourselves‟, in: NEUMAIER 

D. (ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, 

pp. 28-30 

 

GROYS B., „Educating the masses: socialist realist art‟ in: FRANZEN E. (ed.), Russia! : Nine 

hundred years of masterpieces and master collections [tentoonstellingscatalogus], New York, 

Guggenheim Museum, 16 september 2005 tot 11 januari 2006, pp. 318-323   

 

HENNING M., „The subject as object: photography and the human body‟, in: WELLS L. (ed.), 

Photography: A critical introduction, Londen, Routledge, 2004, pp. 159-193 

 

HILTON A., „Iconen van de innerlijke wereld: De geestelijke traditie in de nieuwe Russische 

kunst‟, in: N.N., Van goelag tot glasnost: Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie 

[tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 

1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 81-92 

 

HOLERT T., „De verschijning van het documentaire‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN 

HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse 

strategieën in fotografie, film en beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 159-179 

 

HOSKING G.A. en J. GRAFFY, Culture and the media in the USSR today, Basingstoke, 

Macmillan, 1989  

 

ISAAK J.A., „The Future of a Disillusion: Sex, Truth and Photography in the Former Soviet 

Union‟, in: NEUMAIER D. (ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, 

zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 45- 52  



 92 

 

JACOB J.P., „After Raskolnikov: Russian Photography Today‟, in: NEUMAIER D. (ed.), 

Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 22-27 

 

KENNEDY J., „Realisme, surrealisme en fotorealisme: De herontdekking van de realiteit in de 

sovjetkunst van de jaren zeventig en tachtig‟, in: N.N., Van goelag tot glasnost: Non-

conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, Hessenhuis 

Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 93-102 

 

KORNETSJOEK J., „Sovjetkunst onder regeringscontrole: Van de revolutie van 1917 tot de 

dooi onder Chroesjtsjov‟, in: N.N., Van goelag tot glasnost: Non-conformistische kunst uit de 

Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 

11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 14-25  

 

KUZMA M., „On the Shoulders of Giants‟, in: Flash Art, januari/februari 2005, pp. 63-65         

 

KUZMA M., „Will the real Shevchenko please stand up? Culture and its predicaments in 

Ukraine‟, in: Conference in Wroclaw, Poland – June 1999, geraadpleegd op 28 juli 2007, op de 

website Apexart, op http://www.apexart.org/conference/Kuzma.htm, zie bijlage nr. 2 

 

LECHOWICZ L., ‟From Documentation to Staging: The photographs of Boris Mikhailov‟, 

November 1997, geraadpleegd op 28 juli 2007, op 

http://www.galeriaff.infocentrum.com/mikhailovgb.html, zie bijlage nr.3   

 

LEENHEER B. [in gesprek met], 5 mei 2007     

 

LEENHEER B., „Sergey Bratkov‟, in DE BAERE B. en H. BOUNAMEAUX (eds.), 

Contemporary Art in Belgium 2005, Brussel, Best of publishing, 2005, pp. 74-75  

 

LEVASHOV V., „Bratkov and the children‟, in: Arschronica, nr. 2, 2003, p. 134  

 

LINDMAYR U., „Bratkovs antihelden‟, in: Muziek en Woord, 1 oktober 2005  

 

http://www.apexart.org/conference/Kuzma.htm
http://www.galeriaff.infocentrum.com/mikhailovgb.html


 93 

LUGON O., „Documentaire: gezag en meerduidigheid‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN 

HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse 

strategieën in fotografie, film en beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 65-74 

 

MACNAIR B., Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, Londen, Routledge, 1991 

 

MAGOCSI P.R., A history of Ukraine, Toronto, University of Toronto Press, 1996   

 

MARIEN M, Photography: A cultural history, Londen, King, 2003  

 

MCFADDEN S., „Sergey Bratkov: Russian photography with more significance than meets the 

eye‟, in: The Bulletin, 10 november 2005, p. 20-21     

 

MEIRVENNE K., Fotografie en werkelijkheid: de interpretatie van de persfoto 

(licentiaatverhandeling communicatiewetenschappen), Gent, s.e., 2005  

 

MIKHAILOV B., Case History, Zurich, Scalo, 1999  

 

MISIANO V., „The Return of the Artist‟, in: Brochure bij het Russisch Paviljoen op de 

Biënnale van Venetië, s.l., s.e.,  2003     

 

MISIANO V., „The teenager Bratkov‟, in: MISIANO V. en I. TRUEBSWETTER (eds.) Sergey 

Bratkov . There is no paradise. Djeti – Kinder – Kids. Fotografie aus Charkov und Moskow 

[tentoonstellingscatalogus] , Rosenheim, Kunstverein Rosenheim, 27 september 2002 tot 10 

november 2002, pp. 2-12     

 

MISIANO V., „Cool Reflections: A Kind of Utopian Manifesto for Reconstruction‟, in: 

NEUMAIER D. (ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, 

vol. 53, nr. 2, pp. 85 

 

MISIANO V. „Les chocs de la perestroika‟, in: Les cahiers du Musée national d‟art moderne: 

L‟Art au Pays des Soviets 1963-1988, Parijs, Pompidou, 1988, pp. 4-13   

 



 94 

MORA G., Photo SPEAK: A guide to the ideas, movements, and techniques of photography 

1839 to the present, New York, Abbeville Press, 1998   

 

MUDRAK M.M., „Lost in the widening cracks and now resurfaced‟, in: ROSENFELD A. en N. 

DODGE (ed.), From Gulag to Glasnost: Nonconformist art in the Soviet Union. The Norton 

and Nancy Dodge Collection,  New York, Thames and Hudson, 1975, p. 135-159 

 

OBUKHOVA A., „A short history of unofficial art in Moscow‟, in: BACKSTEIN J. en B. DE 

BAERE (eds.),  „Angels of History: Moscow conceptualism and its influence‟ 

[tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, MuHKA, 17 september – 27 november 2005, Brussel, 

Mercatorfonds, 2005, pp.13-15   

 

ONWIJN K., Landenreeks: Rusland, Amsterdam, Kit Publishers, 2006   

 

ONWIJN K., Landenreeks : Oekraïne, Amsterdam, Kit Publishers, 2005  

 

PEYRE H., Roland Barthes: La Chambre Claire: Note sur la photograhie, 2/2003, 

geraadpleegd op 28/7/2007, op www.galerie-photo.com/la-chambre-claire.pdf, zie bijlage nr. 4 

 

PULTZ J., Photography and the body, Londen, The Orion Publishing Group, 1995 

 

RAMAMURTHY A., „Spectacles and illusions: photography and commodity culture‟, in: 

WELLS L. (ed.), Photography: A critical introduction, Londen, Routledge, 2004, pp.193-239 

 

REID S.E., „Photography in the Thaw‟, in: NEUMAIER D. (ed.), Contemporary Russian Art 

Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 33-39  

 

ROODENBURG L., „Inleiding: Documentaire fotografie, context en identiteit‟, in: 

ROODENBURG L. (ed.), PhotoWork(s) in Progress / Constructing identity  

[tentoonstellingscatalogus], Rotterdam, Nederlands Foto Instituut, 6 september 1997 - …,  pp. 

14-22   

 

ROSENFELD A., „Een grote stad met een provinciaal lot: Non – conformistische kunst in 

Leningrad van Chroesjtsjovs dooi tot Gorbatsjovs perestroika‟, in: N.N., Van goelag tot 



 95 

glasnost: Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, 

Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp.64-80 

 

ROSLER M., „Negotiating New (His)stories of Photography‟, in: NEUMAIER D. (ed.), 

Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 53-62  

 

ROSS D., „David A. Ross in conversation with Ilya Kabakov‟, in: GROYS B., ROSS D. en I. 

BLAZWICK (eds.), Ilya Kabakov, Londen, Phaidon, 1998, pp. 8-28  

 

RUYTERS M., „Sergej Bratkov maakt harde beelden van nieuw Rusland‟, in: De Tijd, 18 

oktober 2005   

 

RYABCHENKO V., „Iliya Chichkan‟, op de website Absolutearts, 2000, laatst geraadpleegd op 

28 juli 2007, op www.absolutearts.com/artsnews/2000/01/19/26450.htm, zie bijlage nr. 5 

 

SAUWEN R., „De glimlach van Bratkov‟, in: OKV Tento, nr. 4, 2005, pp.26-29  

 

SCAMMELL M., „Kunst als politiek en politiek in de kunst‟, in: N.N., Van goelag tot glasnost: 

Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, 

Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 26-41 

 

SCHOLTEN H., „Hans Scholten‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN HEUVEL M., 

SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse strategieën in 

fotografie, film en beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp. 59-63  

 

SERRY R., Standplaats Kiev, Amsterdam, Podium, 1997  

 

SONTAG S., On Photography, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1977    

 

STIGNEEV V., „An Update: Afterthoughts on Two Annual Exhibitions‟, in: NEUMAIER D. 

(ed.), Contemporary Russian Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 

31-32 

 

http://www.absolutearts.com/artsnews/2000/01/19/26450.html


 96 

SVIBLOVA O., „Sovjetfotografie in de jaren 1920 en 1930: van modernisme naar socialistisch-

realisme‟, in: PETROVA J. en J. MARCADE (eds.), Avant-garde in Rusland 1900-

1935, Brussel , Mercatorfonds, 2005, pp. 71-74        

 

SWINNEN J., De lichte kamer: de onverborgen fotografie, Antwerpen, Garant, 2005 

 

SWINNEN J., De paradox van de fotografie: een kritische geschiedenis, Antwerpen, Hadwijch, 

1992     

 

TCHMYREVA I., „Soldiers and Army Girls‟, 2006, op de website van Fotofest, geraadpleegd 

op 28 juli 2007, op http://www.fotofest.org/ff2006/exhibitions_bratkov.htm, zie bijlage nr.6 

 

TIKHONOVA Y., ‟Red light on the red square‟, in: Whitewall Review, 21 maart 2007, op de 

website van Kovylina Elena (independent artist), geraadpleegd op 28 juli 2007, op 

http://www.kovylina.com/press.php?pg=0, zie bijlage nr. 7 

 

TOEPITSYN V., „Niet – identiteit binnen de identiteit: Kommunalka – modernisme in Moskou. 

De jaren 1950 – 1980‟, in: N.N., Van goelag tot glasnost: Non-conformistische kunst uit de 

Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], Antwerpen, Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 

11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 1998, pp. 42-63 

 

TOEPITSYNA M., „Bronnen van de conceptuele kunst in de Sovjet-Unie‟, in: N.N., Van 

goelag tot glasnost: Non-conformistische kunst uit de Sovjet-Unie [tentoonstellingscatalogus], 

Antwerpen, Hessenhuis Antwerpen, 13 juni 1998 tot 11 oktober 1998, uitgever: Luc Denys, 

1998, pp. 113-124 

 

TURKINA O., „Aperto St. Petersburg‟, in: Flash Art, januari/februari 2005, pp. 75-77 

 

TRUEBSWETTER I., „There is no paradise‟, in: MISIANO V. en I. TRUEBSWETTER (eds.),    

Sergey Bratkov . There is no paradise. Djeti – Kinder – Kids. Fotografie aus Charkov und 

Moskow [tentoonstellingscatalogus], Rosenheim, Kunstverein Rosenheim, 27 september 2002 

tot 10 november 2002, pp. 12-37  

 

http://www.fotofest.org/ff2006/exhibitions_bratkov.htm
http://www.kovylina.com/press.php?pg=0


 97 

TUPITSYN M., „Photography as a remedy for stammering‟, in: SCHWARZENBACK A. 

(red.), Unfinished dissertation, or discussions with oneself, Zurich, Scalo, 1998, pp. 2-5  

 

TUPITSYN M., The Soviet photograph 1924-1937, New Haven, Yale University, 1996   

 

TUPITSYN V., „The Sun without a Muzzle‟, in: NEUMAIER D. (ed.), Contemporary Russian 

Art Photography, in: Art Journal, zomer 1994, vol. 53, nr. 2, pp. 80-84  

 

TURKINA O., ‟15 years after Perestroika‟, in: Contemporary Russian Art Newsletter, mei, 

2003, geraadpleegd op 28 juli 2007,  op www.newsletter.net.ru/arj/vol2/vol1.html, zie bijlage 

nr. 13 

 

VAN CAUTEREN P., „Brief aan Sergej Bratkov‟ , in: DEGOT E. en P. VAN CAUTEREN 

(eds.), Sergey Bratkov  [tentoonstellingscatalogus], Gent, S.M.A.K., 8 oktober 2005 – 8 januari 

2006, Brussel, Mercatorfonds, 2005, pp. 12-13    

 

VAN CAUTEREN P., „The Russian question for the Russian answer‟, in: Flashart ,nr. 245, 

november/december 2005, geraadpleegd op 28 juli 2007, op de website Flashartonline, op 

http://www.flashartonline.com/OnWeb/SERGEY_BRATKOV.htm, zie bijlage nr. 8  

 

VAN DEN BERCKEN W., Geschiedenis en instellingen van Rusland en de Sovjetunie, 

Brussel: BRT, s.e., 1989  

 

VAN DEN HEUVEL M., „Spiegel van de beeldcultuur‟, in: GIERSTBERG F., VAN DEN 

HEUVEL M., SCHOLTEN H. en M. VERHOEVEN (eds.), „Documentaire nu!: Hedendaagse 

strategieën in fotografie, film en beeldende kunst‟, Rotterdam, NAi, 2005, pp.109-122 

 

VAN HOVE J., „Rusland zoals het werkelijk is‟, in: De Standaard, 13 oktober 2005  

 

VYNCKE P., Het teken van het dier: communicatie, cultuur en semiotiek, Gent, Mys en 

Breesch, 1996  

 

WELLS L., „On and beyond the white walls: photography as art‟, in: WELLS L. (ed.), 

Photography: A critical introduction, Londen, Routledge, 2004, pp. 245-295 

http://www.newsletter.net.ru/arj/vol2/vol1.html
http://www.flashartonline.com/OnWeb/SERGEY_BRATKOV.htm


 98 

 

WESKI T., „Cruel and Tender‟, in: DEXTER E. en T. WESKI (eds.), Cruel and Tender, 

[tentoonstellingscatalogus], Londen, Tate Modern, 5 juni 2003 – 7 september 2003, pp. 23-27 

 

WILLEMS K., Inleiding tot de taal – en teksstructuren, s.l., s.e., s.d.  

 

WULFFEN T., „Russland: Constantin Zvezdochetov, Valery Koshliakov, Vladimir 

Dubossarsky , Alexander Vinogradov & Sergey Bratkov‟, in: Kunstforum International, nr. 

166, augustus-oktober 2003, pp. 266-267  

 

N.N., „A poem about an inland sea‟, geraadpleegd op 28 juli 2007, op  

http://pinchukfund.org/en/media/press-releases/2007/292.html, zie bijlage nr. 12 

 

N.N., „Artist and artwork represented: Sergey Bratkov: Landing Party (2002)‟, in: Arco ‟03, 

2003, geraadpleegd op 28 juli 2007, op 

http://www.ifema.es/ferias/arco/catalogos/2003/artunk/222.pdf, , zie bijlage nr. 9 

 

N.N., „Artist: Sergey Bratkov‟, 2005, laatst geraadpleegd op 28 juli 2007, op de website van 

LipanjePuntin Artecontemporanea, 

http://www.lipanjepuntin.com/desc.php?UID=2007062014051384.193.169.117&id_autore=49

&artist=Sergey_Bratkov, zie bijlage nr. 10    

 

N.N., „Boris Mikhailov: If I were German‟, 1999, geraadpleegd op 28 juli 2007, op 

www.tatintsian.com/mikhailov.html, zie bijlage nr. 11 

 

N.N., Brochure bij de tentoonstelling Sergey Bratkov, Gent, S.M.A.K., 8 oktober 2005 – 8 

januari 2006   

 

N.N., Brochure bij de tentoonstelling Steel Workers, Mechelen, Transit, 12 oktober tot 30 

november 2003  

 

N.N., „Inleiding‟, in: GIELEN A. (ed.),  Noord – Zuid Cahier: SOS Rusland, Van ijzeren 

gordijn tot rookgordijn, Antwerpen, Wereldwijd, 2005, pp. 6-13     

 

http://pinchukfund.org/en/media/press-releases/2007/292.html
http://www.ifema.es/ferias/arco/catalogos/2003/artunk/222.pdf
http://www.lipanjepuntin.com/desc.php?UID=2007062014051384.193.169.117&id_autore=49&artist=Sergey_Bratkov
http://www.lipanjepuntin.com/desc.php?UID=2007062014051384.193.169.117&id_autore=49&artist=Sergey_Bratkov
http://www.tatintsian.com/mikhailov.html


 99 

N.N. „Birds‟, in: KUZMA. M. en M. GIONI (eds.), Manifesta 5: With all due intent 

[tentoonstellingscatalogus], Manifesta/Europian Biennial of Contemporary Art, San Sebastian, 

11 juni 2004 tot 30 september 2004, pp. 232-233 

 

N.N., „Sergey Bratkov‟, in: FAST F., HOET J. en M. KRÖGER (eds.), Sammlung: MARTa 

Herford [tentoonstellingscatalogus], Herford, MARTa, 29 oktober 2005 tot 8 januari 2006, pp. 

102-118 

 

N.N., „Sergey Bratkov‟, in: Brusland, Brussie, Brussia [tentoonstellingscatalogus], Brussel, 

Bozar, 19 oktober 2005 tot 22 januari 2006, pp. 22-23    

 

N.N. „Sergey Bratkov‟, in: COUCKE J. (ed.), Eclips: 25 jaar Deweer Art Gallery 

[tentoonstellingscatalogus], Deweer Art Gallery/Transfo Zwevegem, Otegem/Zwevegem, 19 

september 2004 tot 21 november 2004, pp. 130-131 

 

N.N., „Sergey Bratkov - biografie‟, in : DEGOT E. en P. VAN CAUTEREN (eds.), Sergey 

Bratkov [tentoonstellingscatalogus], Gent, S.M.A.K., 8 oktober 2005 – 8 januari 2006, Brussel, 

Mercatorfonds, 2005, p. 114   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 


