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INLEIDING  

 

Identiteit is één van de meest populaire thema’s, en dat niet alleen in maatschappelijk en 

wetenschappelijk discours, maar ook in artistieke kringen. Vele hedendaagse kunstenaars 

buigen zich over zulke problemen als het bepalen waar de notie van identiteit eigenlijk op 

slaat en hoe men zijn identiteit moet opbouwen of vinden. Portretfotografie leent zich 

uitermate goed voor dit soort onderzoek. Men kan zulke grote namen als August Sander, 

Diane Arbus, Thomas Struth of Thomas Ruff aanhalen. Deze en vele andere fotografen 

proberen deze vragen te beantwoorden, elk op zijn of haar eigen manier en telkens vanuit een 

ander uitgangspunt. 

Interessant in dit verband zijn de oeuvres van Rineke Dijkstra en Sergey Bratkov. Beide 

kunstenaars zijn door de problematiek van identiteit gefascineerd, maar terwijl Dijkstra bezig 

is met identiteitsproblemen in de overgangsperiodes, tracht Bratkov het nationale probleem 

van de identiteitscrisis in Oekraïne in beeld te brengen. Een boeiend aanrakingspunt zijn hun 

fotoreeksen Strandportretten en Kids, waarin de problematiek van identiteit aan kind-zijn 

gekoppeld wordt.  

 

Probleemstelling 

 

In de meeste kritische bronnen over de twee fotografen in kwestie wordt het thema van 

identiteit steeds vermeld, maar er wordt doorgaans geen aandacht besteed aan de manier 

waarop het thema precies in het werk van Bratkov en Dijkstra tot uiting komt. In de twee 

reeksen kinderportretten wordt het immers op verschillende manieren behandeld. Het 

voornaamste doel van dit onderzoek is dan ook om na te gaan hoe identiteit in de twee 

fotoreeksen wordt geconstrueerd. Daarbij is niet alleen de intentie van de fotografen van 

belang, maar tevens het uiteindelijke resultaat en het moment waarop de foto’s door de kijker 

worden bekeken.  

Er zal eveneens getracht worden om de volgende vragen te beantwoorden: welke 

implicaties brengt de intersectie van de kind-zijn- en identiteitsproblematiek mee? Welke 

aspecten van identiteit boeien de fotografen? Vanuit welke vraagstelling vertrekken ze en 

welke doelen streven ze na? Welke impact heeft het op de identiteitsconstructie in de reeksen?  

Welke beeldstrategieën komen daarbij van pas? Op deze manier zullen er zowel 

overeenkomsten als verschillen tussen de twee fotografen aan het licht komen, wat hopelijk 
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meer licht zal werpen op de algemene kwestie van de identiteitsconstructie in de hedendaagse 

fotografie. Er zal bovendien aandacht besteed worden aan het verband tussen de fotoreeksen 

en het algemene discours rond de thema’s kind en identiteit. 

De verhandeling is maar een poging tot interpretatie en heeft tot doel om de eerste steen 

in de analyse van de identiteitsconstructie in de reeksen Kids en Strandportretten te leggen. 

 

Status Quaestionis 

 

Deze verhandeling heeft als doel om het begin van het onderzoek rond het onderwerp 

van de identiteitsconstructie in de reeksen Kids en Strandportretten van respectievelijk 

Bratkov en Dijkstra te leggen, aangezien er geen analyses werden gevonden die precies aan 

deze vraagstelling konden beantwoorden. 

De vraagstelling situeert zich op een overlapping van verschillende thema’s die dan ook 

door verschillende wetenschappelijke disciplines worden bestudeerd. Zo wordt 

identiteitsconstructie op zich door sociologen, psychologen en communicatiewetenschappers 

onderzocht. Er is genoeg informatie over het thema voorhanden, maar het blijkt dat er geen 

unanimiteit bestaat over wat identiteit precies voorstelt en hoe die opgebouwd wordt. De 

theorieën van Erik Erikson, James Côté, Erving Goffman en William Kurtines kunnen als de 

meest invloedrijke aangehaald worden. Een specifiek aspect van dit thematische luik is de 

identiteitsconstructie in fotografie, die vooral vanuit een kunstwetenschappelijke invalshoek 

belicht kan worden. Ondanks talrijke inspanningen kon er echter geen degelijke studie van dit 

onderwerp gevonden worden. De informatie erover is verspreid over verschillende 

monografieën over belangrijke fotografen die geïnteresseerd zijn geweest in 

identiteitsproblematiek (zoals August Sander) en is beperkt tot het bespreken van de relevante 

facetten. Er werd wel een artistiek project PhotoWork(s) in Progress/ Constructing Identity 

door het Nederlands Foto Instituut Rotterdam en de Mondriaan Stichting georganiseerd dat 

meerdere kunstenaars verenigde in de discussie over identiteit. Het boek dat aan het project 

gewijd is, bevat een informatieve inleiding tot het thema door Linda Roodenburg, alsook 

enkele voorbeelden van verschillende artistieke benaderingen (weliswaar zonder analyse 

ervan).
1
 Opmerkelijk is dat ook het werk van Rineke Dijkstra voor dit project uitgekozen 

werd.  

                                                 

1
 ROODENBURG L. (ed.) (1997) 
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Het tweede thema is het kind-zijn, dat ook door sociologen en psychologen wordt 

onderzocht, hoewel minder frequent. Relevant voor dit onderzoek is het overzicht van de 

evolutie van de notie kind en kindertijd van Neil Postman.
2
 De intersectie van dit thema met 

kunst werd door Anne Higonnet aangepakt, die een serieuze studie van de evolutie van de 

kinderafbeeldingen uitgevoerd heeft. Haar boek Pictures of Innocence. The History and Crisis 

of Ideal Childhood (1998) dient als theoretische basis voor het desbetreffende deel van dit 

onderzoek.  

Het derde luik wordt gevormd door de oeuvres van Dijkstra en Bratkov die vooral naar 

aanleiding van de retrospectieve tentoonstellingen van de fotografen werden bestudeerd. Zo 

kan men als één van de meest grondige studies het essay Real People over het werk van 

Rineke Dijkstra van Katy Siegel aanhalen dat ter gelegenheid van de retrospectieve 

tentoonstelling Rineke Dijkstra. Portraits door The Institute of Contemporary Art te Boston in 

2001 werd uitgegeven.
3
 Siegel analyseert (alhoewel niet bijzonder uitgebreid) ook onder 

andere de fotoreeks Strandportretten. Het oeuvre van Bratkov werd eveneens niet vaak door 

kunstwetenschappers onder de loep genomen, en dat noch in Oekraïne en Rusland, noch in 

West-Europa. Een belangrijke bijdrage werd door Victor Misiano geleverd die naar 

aanleiding van de tentoonstelling Djeti-Kinder-Kids in Kunstverein Rosenheim Bratkovs 

fotoreeksen van kinderportretten heeft geanalyseerd. Opvallend is dat hoewel de fascinatie 

van de kunstenaars door de identiteitsproblematiek meestal vermeld wordt, zo goed als 

niemand heeft nagegaan op welke manier het thema door de kunstenaars precies wordt 

behandeld. 

  

Methodologie 

 

Als de voornaamste kenmerken van dit onderzoek kunnen interdisciplinariteit, 

combinatie van thematische en comparatieve aanpakken en interculturele benadering 

beschouwd worden. Het onderzoek is interdisciplinair van aard omdat de vraagstelling op het 

raakvlak van verschillende wetenschappelijke disciplines ligt. Verschillende 

kunstwetenschappelijke, sociologische, psychologische en psychoanalytische, historische en 

ethische, maatschappijkritische en communicatiewetenschappelijke theorieën moeten in acht 

worden genomen om de vraagstelling degelijk te kunnen benaderen. 

                                                 

2
 POSTMAN N. (1994) 

3
 SIEGEL K. (2001) 
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Ten eerste is deze verhandeling het resultaat van een grondige studie van verschillende 

sociologische en psychologische inzichten in identiteitsvorming. Er werd immers getracht om 

een goede theoretische basis op te bouwen. De meest belangrijke bijdragen in het veld, zoals 

de theorieën van Erik Erikson, Erving Goffman, William Kurtines, Seth Schwartz, Kenneth 

Gergen en anderen, alsook de meest recente inzichten in de problematiek (Grodin Debra, 

Thomas Lindlof en anderen)  werden in acht genomen. Aangezien Bratkov zich met de 

nationale identiteit van Oekraïne bezig houdt, zal er tevens aandacht besteed worden aan dit 

begrip. Als informatief raamwerk zal daarbij het boek Nationale identiteit en meervoudig 

verleden (2007) van Maria Grever en Kees Ribbers dienen.  

Ten tweede is eveneens een studie van verschillende theoretische werken over het 

thema kind
4
 en kindertijd voorafgegaan aan het schrijven van deze verhandeling. Hierbij 

werden zowel maatschappijkritische benaderingen (zoals bijvoorbeeld die van Neil Postman 

over de verdwijning van de kindertijd), als zuiver wetenschappelijke psychologische, 

sociologische en zelfs antropologische studies geraadpleegd. 

Ten slotte zal er in deze verhandeling vanzelfsprekend ook aandacht besteed worden 

aan de kunstkritische en kunsthistorische benadering van het onderwerp. Dat betekent dat het 

thema van de identiteitsconstructie in de reeksen kinderfoto’s van Bratkov en Dijkstra dus in 

de bredere context van kunstgeschiedenis geplaatst zal worden. Daarbij zal niet alleen de 

geschiedenis van de afbeelding van het kind een belangrijke rol spelen, maar ook de 

geschiedenis van de fotografie en andere beeldende kunsten. Voor de analyse van het werk 

van de kunstenaars werd het noodzakelijk geacht om meer te weten te komen over de 

fotografie en de technische mogelijkheden en bijzonderheden ervan die soms meer toelaten 

dan wat mogelijk is in de traditionele beeldende kunst, maar die tegelijk ook beperkend 

kunnen werken. Dat zal een extra dimensie en diepte geven aan de bespreking van de door de 

kunstenaars gebruikte beeldstrategieën die echter ook door de media beïnvloed kunnen 

worden. Om deze aspecten te kunnen bespreken, werden publicaties van Michael Fried, Johan 

Swinnen, Susan Sontag, Roland Barthes en anderen bestudeerd. Om de invloed van de media 

op het werk van Bratkov en Dijkstra (en dus ook op de identiteitsconstructie in hun creaties) 

                                                 

4
 In dit onderzoek wordt de notie kind vrij breed benaderd. Kind wordt als het tegenovergestelde van volwassene 

beschouwd. In de fotoreeks Strandportretten van Rineke Dijkstra zijn er naast afbeeldingen van kinderen ook die 

van adolescenten. Hoewel adolescentie als een overgangsperiode beschouwd wordt tussen kindertijd en 

volwassenheid, staat deze toch veel dichter bij de kindertijd wat de problematiek van de identiteitsvorming 

betreft.  Er wordt in deze verhandeling dus in de meeste gevallen geen verschil gemaakt tussen kindertijd en 

adolescentie, ook onder andere omdat de kunstenares zelf deze scheiding niet maakt en steeds dezelfde vragen 

stelt bij het fotograferen van pubers en jongere kinderen. In de gevallen wanneer de leeftijd van de 

gefotografeerden wel het verschil uitmaakt, zal de scheiding gerespecteerd worden. 
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te kunnen ontrafelen, werd tevens beroep gedaan op de belangrijkste bijdragen in de 

communicatiewetenschappen en mediakritiek (van Marshall McLuhan, Martin Esslin, Jeremy 

Tunstall, Paul Lester, Susan Ross en anderen). 

Het onderzoek is bovendien enerzijds thematisch en anderzijds comparatief. De 

thematische aanpak betekent voor dit onderzoek dat maar een relevant deel van het oeuvre 

van de kunstenaars behandeld zal worden, namelijk de fotoreeksen die het kind in beeld 

brengen, en dan voornamelijk vanuit het oogpunt van de identiteitsconstructie. Het 

comparatieve karakter van het onderzoek laat toe om het werk van de twee kunstenaars naast 

elkaar te zetten. Het voordeel van deze aanpak is dat naast de aparte thematische analyses van 

het werk van de kunstenaars (die sowieso noodzakelijk zijn voor de vergelijking ervan), er 

belangrijke conclusies kunnen getrokken worden die met de persoonlijke context van de 

fotografen te maken hebben, alsook het thema van de identiteitsvorming in de hedendaagse 

wereld in het algemeen kunnen belichten.   

Het interculturele aspect van het onderzoek mag ook niet vergeten worden. Aangezien 

de kunstenaars uit twee verschillende culturen komen (postcommunistische achtergrond 

versus Westerse traditie), is het noodzakelijk om dit steeds in het achterhoofd te houden bij de 

comparatieve analyse van de visies van de kunstenaars. Het is immers onmogelijk dat de 

culturele achtergrond geen sporen in hun kunstwerken zou nalaten. Zo zal men bijvoorbeeld 

kunnen zeggen dat Rineke Dijkstra beïnvloed werd door de Nederlandse traditie van de 

strandfoto, terwijl Sergey Bratkov duidelijk een voorkeur heeft voor het radicale realisme dat 

in zijn geboortestad heel invloedrijk was. Verschillende mentaliteiten zorgen immers voor 

verschillende voorkeuren en gedachtegang. 

 

De opdeling van deze scriptie in drie hoofdstukken weerspiegelt de fasering van het 

onderzoek. Eerst en vooral werd algemene informatie over Bratkov, Dijkstra en de 

fotoreeksen in kwestie verzameld. De synthese daarvan, alsook de initiële analyse van de door 

de kunstenaars gebruikte beeldstrategieën werden in hoofdstuk 1 gegoten. Op dit stadium 

werden eveneens de meest relevante invalshoeken van het onderzoek bepaald. Vervolgens 

werd de theoretische basis gelegd van het onderzoek die vorm gaf aan hoofdstuk 2. Er werd 

getracht om de thema’s van kind en identiteit zowel vanuit wetenschappelijk als artistiek 

perspectief te bekijken. Het derde hoofdstuk is gewijd aan een analyse van de meest relevante 

(in het kader van het werk van Bratkov en Dijkstra) aspecten van identiteitsconstructie in 

Strandportretten en Kids aan de hand van de opgebouwde theoretische kennis. De visies van 
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de kunstenaars zullen daarbij naast de meest populaire hedendaagse maatschappijkritische 

theorieën worden gezet.  
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HOOFDSTUK  1: Rineke Dijkstra en Sergey Bratkov: Strandportretten 

en Kids 

1.1 Kennismaking met de kunstenaars 

  

De kunstenaars hebben elk een compleet verschillende achtergrond: Sergey Bratkov 

(Kharkiv, °1960) is geboren en getogen in de Sovjet-Unie, terwijl Rineke Dijkstra (Sittard, 

°1959) een telg is van de West-Europese cultuur. Dat is maar één van de redenen waarom hun 

visie op het onderwerp en hun beeldstrategieën verschillen.  

De fotografie neemt in de oeuvres van beide kunstenaars de meest prominente plaats in. 

Zowel Dijkstra als Bratkov maken daarnaast nog video’s, maar allebei vinden ze het 

fotografische medium het meest boeiend en treffend.
5
 Bratkov heeft daarnaast ervaring als 

kunstschilder achter de rug. Beide kunstenaars hebben een duidelijke voorkeur voor een 

geposeerd portret, hoewel hun aanpak duidelijk verschilt, net als de thema’s die hen na aan 

het hart liggen. 

Het werk van Dijkstra draait vooral rond mensen die zich in een overgangsstadium 

bevinden, zoals bijvoorbeeld de periode van de volwassenwording (Strandportretten (afb. 1-

11)), de vorming van een soldaat (Olivier (afb. 15)) of de integratieperiode voor allochtone 

kinderen (Almerisa (afb. 14)). Juist de veranderingen in mensen en hun kwetsbaarheid tijdens 

zulke momenten in het leven fascineren haar.
6
 De veranderingen kunnen zowel van fysieke, 

lichamelijke aard zijn, als van mentale.  

Adolescentie fascineert Dijkstra om die reden dat het nog sporen van de onschuldige en 

natuurlijke kindertijd draagt, maar toch ook reeds die van de goed overwogen en zelfbewuste 

volwassenheid. Zo nemen haar pubers bewust verschillende poses aan om zich van hun betere 

kant te tonen en meer op hun ideaal te lijken, net als volwassenen die er meestal naar streven 

om een mooier en beter beeld van zichzelf bij andere mensen te creëren dan ze in 

werkelijkheid zijn. Maar adolescenten kunnen dit nog niet zo realistisch en evenwichtig 

volhouden.
7
 Ze willen er zelfzeker en goed uitzien, maar hier en daar zien ze belangrijke 

details over het hoofd of acteren ze iets te veel, wat de kunstenares scherpzinnig, maar 

‘liefdevol’ opmerkt, vastlegt en vereeuwigt in haar foto’s.
8
 Bovendien tonen haar foto’s aan 

                                                 

5
 NAUDTS F. (2005), p. 56; SIEGEL K. (2001), pp. 77-78 

6
 DIJKSTRA R. [interview] (16.12.2008) 

7
 SIEGEL K. (2001), p. 10-11 

8
 MULDER A. (1998), p. 125 
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dat het gedrag van kinderen verschilt naargelang van de samenleving waar ze deel van 

uitmaken en naargelang van de kringen waar ze in vertoeven.
9
   

Men kan dus de conclusie trekken dat de vragen rond de volwassenwording in de 

huidige samenleving het hoofdthema van het oeuvre van Rineke Dijkstra vormen. Hoewel ze 

ook een aantal reeksen foto’s van volwassenen gemaakt heeft (zoals  die van jonge moeders 

na de bevalling (afb. 13) en van stierenvechters (afb. 12)), gaat het grootste deel van haar 

werk toch over kinderen. Ze is daarbij altijd eerlijk en tegelijkertijd fijnzinnig in de weergave 

van haar modellen.     

In de kunst van Sergey Bratkov nemen de reeksen foto’s van kinderen (Kids (afb. 18-

23), Glue sniffers (afb. 25), Prison (afb. 24) en de andere) ook een belangrijke plaats in, maar 

in tegenstelling tot Dijkstra wordt Bratkov er niet meteen mee geassocieerd, of tenminste niet 

enkel met deze reeksen. Zijn voornaamste aandacht krijgt de studie van de post-

Sovjetmaatschappij, de veranderingen die er optreden en de gevolgen van deze veranderingen. 

Zijn hoofdthema is de zoektocht naar een nieuwe identiteit van de jonge Oekraïense staat.
10

 

Hoe dat gebeurt en wat er uiteindelijk overblijft, toont hij in zijn foto’s die doorspekt zijn met 

zwarte humor en ironie, maar die altijd ook waarheidsgetrouw zijn en vaak zelfs documentair 

genoemd worden.   

De ontwikkeling van de nieuwe maatschappij in Oekraïne wordt heel sterk beïnvloed 

door de media. Onder invloed van nieuwe commerciële beelden op televisie en in tijdschriften 

doen de veranderingen zich in de mentaliteit van gewone mensen voor, wat Bratkov niet 

onopgemerkt voorbij laat gaan.
11

 We zien op zijn foto’s volwassen mensen die zich marginaal 

gedragen of die zich in ridicule houdingen presenteren (afb. 28-29). Deze mensen willen 

zelfzeker, eigentijds en Westers zijn. Het is niet abnormaal dat deze veranderingen in de 

maatschappij zich ook op kinderen gaan weerspiegelen. Dit aspect komt in de reeksen zoals 

Kids en Glue sniffers tot uitdrukking. In plaats van met hun leeftijdgenoten te spelen, poseren 

de kleine meisjes uit Kids als volwassen en sexy modellen uit modetijdschriften en snuiven 

jongens lijm om er als stoere drugsverslaafde rocksterren uit te zien. 

Het blijkt dus dat het thema van het kind-zijn eerder een subthema is bij Bratkov en dat 

het bedoeld is om zijn hoofdthema te vervolledigen. Hij weet maar al te goed dat kinderen een 

directe spiegel zijn van de maatschappij waarin ze opgroeien. Daarom fotografeert hij 

                                                 

9
 SIEGEL K. (2001), p. 9 

10
 MISIANO V. (2002), pp. 17-20 

11
 MISIANO V. (2002), pp. 4-5 
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jongeren graag, want ze laten hem zijn studie van de nieuwe Oekraïense identiteit verdiepen 

en zo het resultaat van deze studie sterker en treffender voor het publiek te maken.  

Bij een bredere kijk op het werk van de twee kunstenaars wordt het bovendien duidelijk 

dat ze uit twee verschillende bewegingen binnen de fotografiekunst ontspruiten. Rineke 

Dijkstra put haar inspiratie uit het fotografische oeuvre van August Sander en Diane Arbus. 

Net als Sander, voert de fotografe een sociologische selectie van haar modellen en werkt ze in 

series van foto’s waarvan het resultaat soms tot veralgemeningen over nationaliteiten leidt.
12

 

Arbus’ invloed op Dijkstra schuilt in het belang dat ze hecht aan het feit dat er altijd een kloof 

bestaat tussen iemands gewenste imago en hoe deze persoon werkelijk wordt gepercipieerd 

door anderen. Haar doel is telkens meer tonen dan de gefotografeerde wil.
13

 

De stijl van de fotografe wordt soms als “Hollandse nuchterheid met een gevoelige 

twist” aangeduid, om het verband te benadrukken tussen de Nederlandse kunsttraditie en 

Dijkstra’s werk.
14

 Ook al is er een duidelijk verband met de lokale kunst, is haar stijl het 

meest verwant met de Düsseldorfer Photoschule, hoewel ze daar nooit gestudeerd heeft.
15

 

De wortels van de eerlijkheid van de fotografie van Sergey Bratkov liggen in Kharkiv, 

zijn geboortestad, waar in de jaren zestig van de twintigste eeuw de kunstgroep Vremia werd 

opgericht. De kunstenaars uit de groep streefden radicaal realisme na en wezen alle taboes af. 

Bratkov heeft met dit ideeëngoed kennis gemaakt via zijn oudere vriend Boris Mikhailov, met 

wie hij lang samenwerkte en die deel uitmaakte van Vremia en het radicale realisme als zijn 

eigen stijl beschouwde.
16

   

 

1.2 De reeks Strandportretten 

 

De reeks Strandportretten (afb. 1-11) is het resultaat van een lang fotoproject (1992-

1996) van Rineke Dijkstra in de loop waarvan ze stranden in verschillende landen (Verenigde 

Staten, Engeland, Kroatië, Nederland, België, Oekraïne en Polen) bezocht en er adolescente 

en preadolescente strandgangers met haar camera vastlegde. De reeks is haar eerste echte 

kunstwerk (na jarenlang met commerciële fotografie bezig te zijn geweest) waarmee ze aan 

verschillende tentoonstellingen deelnam en meteen in de lichtwerpers van de internationale 

                                                 

12
 SIEGEL K. (2001), pp. 8-9 

13
 SIEGEL K. (2001), pp. 10-11 

14
 DE JONGH. X. (2005), p. 8 

15
 DE JONGH X. (2005), p. 11 

16
 MISIANO V. (2002), p. 12 



13 

 

kunstcircuit kwam te staan.
17

 Bovendien wordt de stijl van de reeks sindsdien als een 

“typische Dijkstra-stijl” bestempeld.
18

  

De kunstenares werkt graag in series om thematisch fotografiekunst te benaderen en om 

bepaalde onderwerpen grondig te kunnen onderzoeken. Hoewel er soms een narratief aan haar 

reeksen gekoppeld is (zoals in de reeksen Almerisa (afb. 14) en Olivier (afb. 15)), is het niet 

het geval voor Strandportretten. De foto’s hebben geen duidelijke volgorde en vormen samen 

een reeks alleen op basis van het thema. De fotoreeks is zeer homogeen en bestaat uit foto’s 

van voornamelijk op zichzelf staande figuren (soms in kleine groepjes
19

) die met een zicht op 

de zee zijn gefotografeerd. De setting, de belichting en het standpunt zijn steeds dezelfde, 

evenals het type modellen – het zijn immers gewone adolescente of preadolescente 

strandgangers.  Zoals eerder werd aangehaald, interesseert Dijkstra zich voor adolescentie als 

de periode van de overgang van kindertijd naar volwassenheid, meer bepaald, de periode die 

door vele tegenstrijdigheden en problemen wordt gekenmerkt, zoals lichamelijke en mentale 

veranderingen die op hun beurt invloed hebben op de identiteitsvorming. De keuze van de 

welbepaalde modellen verklaart ze als volgt: “Mostly I find subjects that I really feel related 

to.”
20

  

Het concept van de fotoreeks was geboren met haar zelfportret dat de fotografe van 

zichzelf na een zwembadsessie door haar assistente in juni 1991 liet maken (afb. 17).
21

 Op de 

foto staat ze in de doucheruimte van het Amsterdamse Marnixbad in haar zwempak, met 

roodomrande ogen, te vermoeid om nog te poseren. Het bekomen resultaat heeft op de 

kunstenares een diepe indruk gemaakt en haar toekomstige oeuvre sterk beïnvloed:  

“Je bent moe en je neemt geen pose aan. […] Ook vond ik het mooi met dat 

badpak, omdat je heel goed je houding ziet; je ziet vlees, het heeft bijna iets 

naakts, maar het is toch niet naakt.”
22

  

Sindsdien is Dijkstra op zoek naar de momenten wanneer het zo goed als onmogelijk is 

voor haar modellen om artificieel te poseren. In sommige reeksen, met name Strandportretten 

en Moeders (afb. 13), gebruikt ze bovendien ook de afwezigheid van kleren om de innerlijke 

toestand voor haar camera figuurlijk bloot te leggen. Met deze aanpak wil de kunstenares, 
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naar eigen zeggen, juist de kloof tussen het gewenste beeld en de werkelijke identiteit 

vangen.
23

 Daarbij verwijst ze graag naar haar inspiratiebron, het oeuvre van Diane Arbus (afb. 

31-33) dat ze (toevallig) in haar masteronderzoek bestudeerde.
24

 Behalve een zekere 

overeenkomst in de doelstelling, kan men eveneens de typische frontaliteit in de foto’s van 

beide fotografen vaststellen. Maar volgens Michael Fried ontsnapt Dijkstra met haar foto’s 

aan ethische vragen door “normale” mensen in beeld te brengen (in tegenstelling tot de 

modellen van Arbus, die ze zelf “freaks” noemt
25

) en door dat op een respectvolle manier te 

doen.
26

  

Daarnaast worden Strandportretten gekenmerkt door het kikvorsperspectief, waardoor 

een soort grootsheid aan de jonge gefotografeerden wordt verleend. De fotografe neemt een 

aanzienlijke afstand van hen wat aan de ene kant haar respect voor hun privacy suggereert, 

maar aan de andere kant ook het isolement van de figuren op het strand onderstreept. De 

setting en de compositie van de strandfoto’s zijn steeds dezelfde. Eenzame of in groepjes 

verzamelde strandgangers in zwempakken nemen de centrale plaats op de foto’s in en worden 

tegen de achtergrond van de zee afgebeeld. Johan Oddy beschrijft en interpreteert de 

compositie als volgt: 

“If these adolescents are supported by the ground and their heads are 

framed by the sky, then water is the middle element. Forever in motion, it 

corresponds to the welling, still changing part of Dijkstra's subjects as they 

pass from the boundless space of childhood to the more solid parameters of 

adult life.”
27

    

Het water van de zee staat, volgens de kunstcriticus, met andere woorden voor het 

veranderende zelfbeeld van de jongeren. Hoewel de identiteit van de geportretteerden vrij 

abstract lijkt te zijn en eerder intuïtief door de kijker schijnt aangevoeld te worden, zijn het 

vooral kleine details (bijvoorbeeld, een onzekere blik of uiterst gespannen handen) die de 

vertrouwdheid van de modellen met hun zelfbeeld verraden. De details worden genadeloos 

met een flits belicht en in een uiterst scherpe, kleurrijke analoge foto’s vereeuwigd. De 

scherpte wordt trouwens bekomen door een goede belichting, een statief en een speciale 

voorzetlens.  
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Een andere bijzonderheid van Dijkstra’s aanpak is dat ze haar modellen enige 

regieaanwijzingen ontzegt.
28

 De fotografe neemt afstand en laat de jongeren zelf een houding 

en een gelaatsuitdrukking kiezen. Deze vrijheid kan schrikwekkend zijn voor onzekere 

pubers, maar het verleent de foto’s hun natuurlijkheid en de gelijkenis met stereotiepe 

amateurfoto’s op het strand. Bovendien leent de methode zich perfect voor het in beeld 

brengen van de ware persoonlijkheden van de modellen. Zelfs als ze een geïdealiseerd beeld 

van zichzelf willen presenteren en daar al dan niet in slagen, werpt het toch enig licht op hun 

identiteit, persoonlijke smaak en referentiekader. Zo presenteert de kleinere jongen op de foto 

Long Island, New York, VS, 1 juli 1993 (afb. 7) zich net als een danser. Zijn bovenlichaam is 

opmerkelijk gestrekt, de benen zijn zeer nauwkeurig geplaatst. Zijn lichaam lijkt fit en soepel 

te zijn. Het gezicht van de jongen drukt als het ware trots over zijn eigen lichaam uit. Maar 

zijn enorme gespannenheid verraadt hoeveel moeite het de jongen kost om zo strak te 

poseren. De meisjes op de foto’s Hilton Head Island, South Carolina, VS, 24 juni 1992 (afb. 

2) en Hilton Head Island, South Carolina, VS, 22 juni 1992 (afb. 11) presenteren zich als 

fashionista’s. Beide hebben mooie kapsels en schmink. Hun nagels zijn gelakt en hun 

modieuze badpakken en versieringen allerhande, zoals ringen, kettingen en oorbellen, 

suggereren dat ze uit welgestelde gezinnen komen, wat trouwens ook uit de titels van de 

foto’s afgeleid kan worden, daar Hilton Head Island een geliefde vakantieplek is voor rijke 

Amerikaanse gezinnen.
29

 Maar terwijl het meisje in het roze badpak vrij harmonieus met dit 

imago lijkt om te gaan, verklapt de blik van het andere meisje haar onzekerheid. Haar ogen, 

het gespannen lichaam en de ingetrokken buik vertellen de kijker dat ze meer nog dan iets 

anders aan het contemporaine ideaal van de schoonheid wil beantwoorden. Het verhaal van 

Rineke Dijkstra bevestigt deze suggesties: 

“The Americans had very fancy bathing costumes and the poses were more 

self-conscious. One girl was really holding her belly in and her mother was 

behind her yelling “You’re too fat.” She was so unhappy.”
30

  

De afwezigheid van regieaanwijzingen en digitale aanpassingen van de foto’s verleent 

de reeks een documentair karakter dat als het ware nogmaals bevestigd wordt door de titels 

van de foto’s. Deze bevatten immers korte informatie over de plek waar foto’s werden 

genomen en de datum van dit gebeuren. Interessant is dat ze absoluut niet aan de 
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gefotografeerde jongeren refereren waardoor die volkomen anoniem voor ons verschijnen en 

als doorsnee strandgangers op een concreet strand op een bepaalde dag door Dijkstra 

voorgesteld lijken te worden. Hoewel het niet evident is voor deze manier van het benoemen 

van foto’s, heeft elke foto uit de reeks toch een unieke titel die als het ware telkens voor een 

ander individu dat wordt gepresenteerd staat. De eenvoudigheid van schijnbaar dezelfde 

achtergrond zorgt tevens ervoor dat de aandacht van de kijker op de figuur van de 

gefotografeerde focust, terwijl het enorme aantal persoonlijke details (zoals kleine wondjes, 

blauwe plekken, puistjes, ongehoorzame haarlokken, onzekere blik, zand op de huid, 

bijzonderheden van het badpak, en zo voort) de aandacht niet meer loslaat. De jongeren lijken 

bijna echt aanwezig te zijn door het grote formaat van de foto’s en de scherpte ervan, 

waardoor de kijker zich zelfs enigszins gegeneerd kan voelen, alsof hij een aanwezig iemand 

aanstaart.    

Als haar tweede inspiratiebron vermeldt de kunstenares vaak August Sander.
31

 Katy 

Siegel merkt een overeenkomst tussen het werk van Sander (afb. 34) en Dijkstra die in hun 

interesse voor (menselijke) types schuilt die ze dan grondig in hun werk onderzoeken.
32

  Bij 

Dijkstra uit het zich in haar thematische reeksen die aan bepaalde types personages gewijd 

zijn – moeders, strandgangers, stierenvechters, en zo verder. Dankzij deze systematische, 

bijna wetenschappelijke aanpak kunnen er soms veralgemeningen getrokken worden, zoals 

bijvoorbeeld over de nationale verschillen van de jongeren op de strandportretten. In het 

interview van Jessica Morgan erkent Dijkstra zelf dat niet alleen de kledij verschilde tussen de 

Westerse en de Oost-Europese strandgangers, maar ook hun houding. Terwijl de Westerlingen 

meer zelfbewust poseerden, waren de Oost-Europese (pre)adolescenten veel gemakkelijker in 

omgang en namen zij natuurlijkere houdingen aan.
33

 De woorden van de fotografe 

weerklinken bij de confrontatie van de foto’s Long Island, New York, VS, 1 juli 1993 (afb. 7) 

en Kolobrzeg, Polen, 27 juli 1992 (afb. 8). Hoewel beide jongens die aan de rechterkant van 

de foto’s staan (en die bovendien min of meer leeftijdsgenoten lijken te zijn) duidelijk 

poseren, oogt de pose van het Poolse kind toch natuurlijker en minder gespannen. Deze 

tegenstelling komt tevens op alle andere foto’s uit de reeks naar voren. 

De bekendste foto uit Strandportretten is waarschijnlijk Kolobrzeg, Polen, 26 juli 1992 

(afb. 1). De kleuren van de foto doen aan schilderkunst denken en het contrast tussen de 

eerder donkere achtergrond en het goed belichte lichaam van het meisje doet vrij dramatisch 
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aan. Het contrast, alsook de centrale positie van de figuur in de compositie zorgen ervoor dat 

de blik van de kijker geconcentreerd wordt op het gefotografeerde meisje. Daar staat ze dan – 

in contrapost, raadselachtig, schijnbaar op haar gemak en ontspannen. De afmetingen van de 

foto en de scherpte van de afbeelding laten de kijker geen details over het hoofd zien. Men 

ziet meteen enkele puistjes op haar onderkin, men merkt dat haar groen badpak op haar taille 

plooien vormt en dat het onderste deel ervan “gênant” nat is, dat het schouderbandje 

opgedraaid is. De kijker onderscheidt eveneens twee blauwe plekjes op haar linkerbeen en 

ziet dat haar voeten tot aan de enkels met zand bedekt zijn. Van al deze details en van de 

gezichts- en lichaamsuitdrukkingen van het meisje stelt de kijker een beeld van haar 

persoonlijkheid samen.  

“Op het gezicht menen we een karakter te herkennen, het lichaam geeft ons 

informatie over de leeftijd, de graad van ontwikkeling, de bezigheid, het 

soort mensen. Misschien verwoorden we die bevindingen niet, maar we 

maken ze voor onszelf of we stellen ons vragen. Het Poolse meisje maakt in 

ieder geval een aantal vermoedens bij ons los.”
34

 

Zo beschrijft de kunstcriticus Johan de Vos, die zelf fotografie en film aan de Sint-

Lucashogeschool studeerde, hoe de kijker op basis van de intuïtief uitgewerkte techniek van 

het kijken naar mensen en hun beelden het Poolse meisje ontleedt. Hij noemt de foto 

bovendien “de ontmoeting van twee vrouwen” aangezien de foto sporen van beiden draagt: de 

figuur en de expressie ervan van het meisje en de technische verwezenlijking (perspectief, 

bepaling van de plaats en het moment, kleuren, scherpte en dergelijke meer) van Dijkstra.
35

 

Hij legt de nadruk dus niet alleen op het personage dat op de foto wordt weergegeven, maar 

ook op de foto zelf. De foto als een zelfstandig object verwijst evenwel naar een ander beeld, 

namelijk naar het schilderij De geboorte van Venus (1483) van Botticelli (afb. 30).
36

 De 

houding van het meisje komt overeen met die van Venus, en het verband met de zee is op de 

foto eveneens aanwezig. Het kikvorsperspectief draagt aan de goddelijke allure van het meisje 

bij.  

Er is bovendien een duidelijke overeenkomst van de foto (alsook de rest van de reeks) 

met de stereotiepe amateurfoto’s die op een strand gemaakt worden. De gefotografeerden 

staan ook op de “vakantiekiekjes” meestal in vooraanzicht tegen de zee en nemen neutrale 
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houdingen aan. Maar door de foto’s in een reeks samen te brengen en ze in het artistieke 

discours en in de museale context te plaatsen, wordt er een andere betekenis aan gegeven. 

“Het meisje is een soort symbool geworden. Ze stond model voor een manier van kijken”, 

schrijft Johan de Vos, “[…] Het [portret] draagt de kenmerken van een groot kunstwerk in 

zich: het ontroert ons, het is niet direct in woorden te vertalen, het bevat een mysterie.”
37

 Deze 

woorden gelden voor elke foto uit de reeks Strandportretten.  

Hoewel de inbreng van de modellen aanzienlijk is, kan de betoverende kracht van de 

foto’s niettemin vooral beschouwd worden als de verdienste van de fotografe zelf  die zowel 

voor de technische uitvoering van de foto’s staat, als ook de strenge selectie van de modellen 

en de foto’s uitvoert. Slechts een kleine fractie van de foto’s die  binnen de context van dit 

project ontstaan zijn, haalde immers de reeks.
38

 De kunstenares heeft dus alle middelen 

ingezet die ze voorhanden had om de voor haar interessante jonge strandgangers, hun 

werkelijke (vaak diffuse) en de gewenste (geïdealiseerde) zelfbeelden en de kloof ertussen in 

beeld te brengen. De reeks draait met andere woorden rond de vragen omtrent identiteit en 

zelfpresentatie.  

 

1.3 De reeks Kids 

 

De foto’s uit de reeks Kids (afb. 18-23) zijn rond de millenniumwisseling ontstaan, 

wanneer Bratkov, genoodzaakt door de moeilijke financiële situatie, zijn brood als 

commerciële fotograaf moest verdienen. De foto’s waren aanvankelijk bedoeld als 

portfoliofoto’s van de gefotografeerde modellen voor modeagentschappen en werden besteld 

door de ouders van de kinderen.
39

 De ouders hebben dan tevens zelf voor de schmink en de 

aankleding van de modellen gezorgd.
40

 De rest lijkt het resultaat van de samenwerking te zijn 

van de preadolescente modellen en de fotograaf. De kinderen poseren alsof ze seksdiva’s of 

volwassen fotomodellen uit modetijdschriften zijn. 

De reeks is in Oekraïne ontstaan en brengt dus Oekraïense kinderen in beeld. Het land 

heeft in 1991 de onafhankelijkheid verworven en was sindsdien onderhevig aan drastische 

structurele economische, en als gevolg daarvan, sociale veranderingen. Oekraïne stapte 

plotseling mee op de weg van de vrije markteconomie wat een ingrijpende metamorfose van 
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de sociale structuren op gang heeft gebracht. Zo is het verschil tussen de armen en de rijken 

aanzienlijk en redelijk abrupt groter geworden.
41

 Daarnaast hebben de mensen ineens de 

vrijheid gekregen die tijdens de Sovjettijd streng aan banden werd gelegd.
42

 In verband met 

deze veranderingen is er een identiteitscrisis bij de Oekraïners ontstaan, daar de identificatie 

met de gebruikelijke Sovjetwaarden niet meer relevant bleek te zijn. De nieuwe en “beter 

passende” culturele waarden waren op dat moment nog niet vastgelegd.
43

 Bratkov mengt zich 

in het discours van de zoektocht naar een nieuwe identiteit van de staat.
44

 Daarbij is hij er niet 

alleen zelf op zoek naar, maar toont hij eveneens wat de ingrijpende sociaaleconomische 

veranderingen en de identiteitscrisis met de gewone Oekraïense mensen doen. 

De interieurs die de fotograaf  op de foto’s uit de reeks de kijker laat zien, zijn niet meer 

typisch voor Oekraïne van het begin van de 21
ste

 eeuw en refereren aan het Sovjetverleden 

van het land. Als een voorbeeld van dit effect kan één van de meest beroemde foto’s uit de 

reeks dienen, Sasha (afb. 18a). Het meisje wordt centraal en frontaal voorgesteld. Ze zit op 

een oude badkuip in een typische Sovjetbadkamer. Zulke badkamers waren reeds niet meer 

actueel in 2000 wanneer de foto werd getrokken, maar niettemin is dit interieur tot de dag van 

vandaag herkenbaar voor alle post-Sovjetmensen en wekt het meteen associaties op met de 

Perestrojka en de ermee gepaarde armoede en tekorten aan consumptiegoederen. De 

versletenheid van de in de reeks gebruikte meubelstukken suggereert een eerder marginale 

omgeving. Op de foto Sonya (afb. 19) wekt het interieur, gekoppeld aan de pose van het 

meisje en de lolly in haar hand, associaties op met een hol van een pedofiel. De oude, vuile, 

gescheurde zetel lijkt als het ware veel (en niet altijd aangename)  herinneringen te bewaren. 

Verschillende elementen van het interieur waar de foto’s werden gemaakt, komen in de 

reeks steeds terug (zoals bijvoorbeeld het behangpapier en de zetel op afb. 19-20 of de 

taboeret op afb. 21-22) wat betekent dat de fotosessies op een door de kunstenaar gekozen 

locatie gebeurden, misschien bij hem thuis (daar hij op dat moment geen mogelijkheid had om 

een studio te huren
45

). De kunstenaar oefent eveneens een aanzienlijke invloed op de 

houdingen van de modellen. Door de specificiteit van het werken met kinderen geeft Bratkov 
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de opnames de vorm van een rollenspel.
46

 Zo heeft hij Sasha naar eigen zeggen gevraagd om 

haar moeder na te doen.
47

 

De foto’s zijn geen snapshots. Bratkov is immers aangetrokken door een geposeerd 

portret, alsook door bijzonder doordachte composities. Net als op de foto’s van Dijkstra 

nemen de frontaal afgebeelde kinderlijke figuren de min of meer centrale plaats in. Het 

verschil is echter dat de afstand tussen de fotograaf en de kinderen bij Bratkov veel kleiner is, 

net als die tussen de kijker en de foto, wat door het eerder kleine formaat wordt veronderstelt. 

Op de foto Sasha (afb. 18a) leidt de kadrering de blik van de kijker strategisch naar het meisje 

toe. Ze lijkt claustrofobisch gevat te zijn tussen de horizontale en verticale lijnen van de oude 

buizen en onderaan door de horizontale lijn van de badkuip. Deze kadrering stabiliseert haar 

iets diagonale positie op de foto. Sasha heeft een ontspannen houding aangenomen, ze lijkt 

geabsorbeerd te zijn door haar gedachten en niet bewust te zijn van de fotosessie. Haar 

zelfabsorptie, de iets vermoeide gezichtsuitdrukking en de sigaret in haar vingers suggereren 

een volwassen, intelligente, zelfstandige en zelfbewuste persoonlijkheid die niets te maken 

heeft met een onschuldige kindertijd.  Er bestaat een ander portret van Sasha (afb. 18b) dat in 

dezelfde opstelling gemaakt is, maar dat een ander karakter heeft. Het beeldt het meisje in 

dezelfde houding en interieur af, maar frontaal en confronterend kijkend uit de foto, alsof ze 

bewust is van de kijker die haar bekijkt en hem met haar blik weerstand wil bieden. De 

(schijnbare) zelfabsorptie heeft hier voor theatraliteit moeten plaats ruimen. Sasha’s blik is 

tevens indifferent en vermoeid, waardoor ze ook op deze foto volwassen, zelfstandig en 

zelfbewust lijkt te zijn.  

Niet alleen de blik van het meisje, maar ook de schmink, de kledij en haar enige 

attribuut, de sigaret, suggereren haar volwassenheid.
48

 Ze hebben immers een decadente tint 

die een gevormde vrouw veronderstelt. De felle lipstick, haar zwarte jurkje, dat gedeeltelijk 

van een transparante stof gemaakt is, en de sigaret maken het voor ons bovendien bijzonder 

moeilijk om de leeftijd van Sasha te achterhalen. Alle tekens van het kind-zijn zijn verborgen. 

Het gezicht van het model is echter vrij jong. Het is eveneens verbazend hoe het meisje op 

deze jonge leeftijd reeds op zo een natuurlijke manier volkomen volwassenheid kan naspelen. 

De enige mogelijke verklaring lijkt te zijn dat het model (niet meer) de luxe heeft om in een 

gelukkige en zorgeloze kindertijd te blijven hangen. Deze hypothese lijkt ondersteund te 

worden door de eerder marginale omgeving – oud behangpapier dat op een oneven muur met 
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een goedkope of zelfgemaakte lijm vastgemaakt is, meermaals overschilderde waterbuizen en 

een oude badkuip met een oude afbladerende verflaag. De koude kleuren versterken dit effect. 

Op deze manier toont Bratkov dat het ideaal van de onschuldige kindertijd, dat in de 

Sovjet-Unie gepropageerd werd, niet meer bereikbaar blijkt te zijn in de post-

Sovjetmaatschappij. De personages van Bratkov bevestigen dit door zich rollen aan te meten 

die ze idealiter niet zouden mogen kennen (prostituees, slachtoffers van pedofilie en 

dergelijke meer). Het einde van de ideale onschuldige kindertijd dat door de fotograaf werd 

afgebeeld, wordt tevens benadrukt door het gebruik van vuile, versleten of gescheurde 

zitmeubels en andere interieurelementen. Het contrast tussen de frisheid van de jonge 

modellen en de versletenheid en vuilheid van het decor brengt de kijker tot de conclusie dat 

het geen gepaste omgeving is voor een jong individu om er in op te groeien. Ook het 

bijzondere gebruik van het licht speelt dit idee in de hand: zwarte vlekken onder de ogen of 

onderbelichte delen van het gezicht bij modellen roepen geen associaties op met lichte en 

zorgeloze kinderjaren van het romantische ideaal (afb. 22). 

De foto’s uit Kids zijn heel provocerend. Het shockeffect dat ze veroorzaken bevestigt 

dat de kunstenaar de taboesfeer heeft binnengedrongen.
49

 Ten eerste leggen ze het verband 

tussen het (überhaupt kwetsbaar) kind en seksualiteit, het bestaan waarvan niet iedereen 

vandaag durft te erkennen.
50

 Zo is de pose van het kleine meisje (7-8 jaar) op de foto Sonya 

(afb. 19) zodanig seksueel uitdagend dat zelfs het typisch kinderlijke attribuut – een lolly – 

ook bepaalde perverse connotaties krijgt. Alles stemt met deze erotische geladenheid overeen. 

In plaats van een romantisch beeld van het kind krijgt de kijker een beeld vol onaangename 

suggesties die hij waarschijnlijk ook zal proberen te verdrijven, maar tevergeefs. Het 

halfnaakte lichaam van Sonya springt in het oog dankzij de rode achtergrond van de zetel. 

Haar kledij bestaat uit een paar zondagse witte schoentjes en een wit onderbroekje dat goed 

zichtbaar is onder haar veel te korte jurkje. De “kleinheid” van het meisje wordt benadrukt 

door het feit dat haar lichaam volledig op de zetel past, alsook door de enigszins onzekere 

manier waarop Sonya’s beentjes op de zetel liggen, wat ook een teken lijkt te zijn dat de 

seksuele pose ongepast is voor haar leeftijd. Er lijkt een onaangenaam verhaal achter het beeld 

te schuilen. Ten tweede wekken de foto’s associaties met pedofilie op. De fotograaf is immers 

een veertigjarige man. Het meisje poseert voor hem en het is hij die haar instructies geeft. Ten 

derde personaliseert Bratkov “het slachtoffer” – elke foto uit de reeks draagt de naam van het 
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model dat erop staat.
51

 Deze methode werkt effectief in op de empathie van de kijker doordat 

hij/zij zich meteen met de gefotografeerde gaat identificeren.
52

  

De voorgestelde situaties en de erachter liggende levensverhalen zijn volledig 

verzonnen. Ze zijn maar een proef voor de jonge potentiële fotomodellen. Bratkov wijst de 

documentaire waarde van zijn foto’s categorisch af, maar er zit wel een hoge graad van 

realisme in zijn werk.
53

 De verzonnen verhalen doen bijzonder levensecht aan en zijn voor 

velen meteen herkenbaar. De kunstenaar signaleert als een seismograaf een werkelijk 

probleem in de ontredderde gecommercialiseerde maatschappij waarin zulke beelden goed 

verkopen. De communicatie met de kijker verloopt in grote mate op het niveau van de 

connotaties, maar het is vooral het barthesiaanse gevoel ça-a-été dat de kijker treft en hem 

even doet stilstaan.    

Verschillende verwijzingen naar de Westerse schilderkunsttraditie bieden meerdere 

invalshoeken voor een erudiete kijker. Zo is het portret van Sonya (afb. 19) nog meer 

provocerend door de referentie aan Picasso’s Les demoiselles d’Avignon (afb. 35). De erotisch 

opgeheven en gebogen arm van het meisje herhaalt immers de pose van één van de vijf 

demoiselles (de tweede van links). Het beeld lijkt bovendien ook te verwijzen naar de even 

provocerende beelden van Balthus (afb. 36). Maar in tegenstelling tot de raadselachtige sfeer 

van Balthus’ creaties, doet Sonya een succesvol pragmatisch volwassen model uit een 

eigentijds mannentijdschrift na. De foto Vera (afb. 21) krijgt een romantische allure door een 

zekere overeenkomst met het werk van Modigliani, in wiens portretten vaak een gelijkaardige 

houding en blik kunnen worden aangetroffen (zoals onder andere Jeanne Hébuterne met gele 

trui (afb. 37) of Naakt zittend op een divan (afb. 38)). 

Uit interviews met Bratkov wordt echter duidelijk dat hij niet graag over zijn 

inspiratiebronnen spreekt. Wel erkent hij Dijkstra als zijn “hoofdconcurrente”.
54

 En als men 

zijn oeuvre naast het werk van August Sander en Diane Arbus (die Rineke Dijkstra erg 

hebben beïnvloed) legt, wordt het evident dat er in bepaalde aspecten meer overeenkomst is 

tussen hun oeuvre en dat van Bratkov, dan tussen de twee fotografen en het werk van 

Dijkstra. Net als August Sander (afb. 34) onderzoekt Bratkov vaak systematisch mensen van 

verschillende beroepen (bijvoorbeeld, in zijn reeks Secretaries (afb. 29)), terwijl Rineke 
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Dijkstra met andere, minder stereotiepe categorieën werkt (moeders, feestbeesten in clubs, 

parkbezoekers, strandgangers). Met Arbus deelt Bratkov bewust of onbewust een zeker 

cynisme waarmee hij mensen in beeld brengt (afb. 28-29, 31-32). Hij lijkt ook gefascineerd te 

zijn door “freaks” (Ekaterina Degot noemt hen “idioten”) en vereeuwigt hen in hun stomheid 

en belachelijkheid.
55

 De reeks Kids is veel zachtzinniger dan de rest van zijn oeuvre, maar 

niettemin staat die ver weg van de tederheid waarmee Dijkstra haar jongeren in beeld brengt, 

wat zich trouwens onder andere in de woorden uitdrukt die verschillende kunstcritici voor de 

beschrijving van het werk van de kunstenaars kiezen: “het meest vieze en schandelijke in ons 

leven”
56

, “zwarte humor”
57

, “hard”
58

, “provocerend”
59

 voor Bratkovs werk, “gevoelig”
60

, 

“sympathiserend”
61

, “liefdevol”
62

 en “teder”
63

 om de aanpak van Dijkstra te beschrijven. 

De relatieve zachtheid van Kids (althans in vergelijking met andere werken van de 

fotograaf) zou verbonden kunnen zijn met de voor de kunstenaar persoonlijke dimensie van 

de reeks. De foto Polya (afb. 23) beeldt immers Bratkovs dochter af.
64

 De foto is dus een 

uitzondering aangezien die aanvankelijk niet bedoeld was voor een casting in een 

modeagentschap. Het beeld stelt een meisje voor dat met handboeien vastgemaakt is aan een 

buis van een radiator. Toch geeft het kind geen ongeruste indruk: de gelaatsuitdrukking is 

eerder neutraal, de neergeslagen blik van het meisje suggereert dat ze in gedachten verzonken 

is.  

Meer nog dan de andere foto’s is dit portret er één van grote tegenstellingen. Zo is er het 

opvallende kleurencontrast tussen de vuil groene achtergrond en de levendige rode kleur van 

de kledij van het meisje, waardoor de figuur van het model meteen uitspringt. Daarnaast 

contrasteert de vies aandoende achtergrond met de frisheid en de netheid van de huid van 

Polya. Door het spotlicht op haar gezicht te richten, benadrukt de fotograaf de aristocratische 

blanke teint van haar huid, waartegen haar fel rode lippen sterker uitkomen. Een andere 

opvallende tegenstelling is die tussen de zorgwekkende dreiging van de situatie die 

voorgesteld wordt (associaties met ontvoering en pedofiele blijven nooit veraf) en de 

stoïcijnse kalmte van het model dat zich van geen kwaad bewust lijkt te zijn, waardoor het 
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artificiële en het theatrale van de situatie wordt onderstreept. Bij nader inzicht blijkt dat de 

pose van het meisje bijzonder onnatuurlijk is – iemand die in deze houding geboeid zou zijn, 

zou naar alle waarschijnlijkheid al na minder dan een minuut deze oncomfortabele houding 

verlaten hebben. Het schijnbaar ontspannen handje blijft echter zeer esthetisch aan de 

handboei hangen.  

De foto doet enigszins denken aan de oriëntalistische afbeeldingen van odalisken. De 

amandelvormige ogen van het model, de algemene context (een jong meisje wordt gevangen 

gehouden), alsook de elegante pose die niet vreemd is aan haremscènes uit de 

kunstgeschiedenis, doen samen een verband ontstaan met de negentiende-eeuwse 

schilderkunst. 

Het opnemen van de foto van zijn dochter in de reeks veronderstelt het belang dat 

Bratkov aan de reeks en aan het thema dat in de reeks wordt behandeld, hecht. Dat bewijst 

eveneens dat hoe provocerend de reeks Kids ook mag zijn, de kunstenaar niet met de kinderen 

wou spotten. De reeks brengt niet enkel in beeld en bekritiseert niet alleen de modellen, maar 

wel de samenleving waarin ze opgroeien (inclusief hun ouders). De kinderen worden zo als de 

spiegel van de maatschappij voorgesteld.  
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HOOFDSTUK  2: Identiteitsconstructie en kind 

2.1 Onderzoek rond identiteitsproblematiek 

2.1.1 Identiteit in de postmoderne samenleving 

 

De laatste tijd geniet het thema van identiteit (en van de zoektocht ernaar) veel 

aandacht. De groei van steden, de ermee gepaard gaande anonimiteit van een individu en de 

toenemende vrijheid veroorzaken vaak het verlies van het gevoel van persoonlijke betekenis 

en brengen tegelijkertijd de drang tot stand om iemand te worden, een eigen identiteit te 

vinden en het gevoel van heelheid te bekomen.
65

 Vooral (maar niet uitsluitend) is het 

probleem acuut bij jongeren die in de postmoderne samenleving opgroeien. Elke dag krijgen 

ze een groot aantal potentiële identiteitsmodellen voorgeschoteld via de media, en bovendien 

draagt de postmoderne samenleving individualiteit bijzonder hoog in het vaandel. De 

dynamiek van het leven verhoogt tevens met een zekere versnelling.
66

 Bij elke verandering 

van de werk- of  woonplaats (gegevens die statistisch steeds vaker voorkomen
67

) moet het 

individu zijn identiteit aanpassen. Het probleem van de identiteitsvorming werd eveneens 

bemoeilijkt door de snelle ontwikkeling van de communicatiemedia aan het einde van de 20
ste

 

eeuw. Niet alleen bieden ze toegang tot een grote hoeveelheid informatie (onder andere over 

verschillende levensstijlen, gemeenschappen en culturen), maar leiden ze ook tot een 

verleiding om één of meerdere, al dan niet fictieve, identiteiten in de virtuele wereld te 

creëren, wat uiteindelijk tot een versnippering van het zelfbeeld leidt.
68

  

Het belang dat door de Westerse maatschappij wordt gehecht aan de zoektocht naar 

identiteit vertaalt zich in een hele reeks boeken die als paddenstoelen uit de grond schieten en 

steeds een manier voorstellen om je eigen zelf te achterhalen en een daarmee 

overeenstemmende identiteit op te bouwen. Eveneens worden mensen door verschillende 

radio- en televisieprogramma’s aangemoedigd om aan hun identiteit te denken. De meest 

recente ontwikkeling (die het problematische karakter van het proces van identificatie zowel 

aantoont als ook probeert op te lossen) is het initiatief van de gemeenschap van 

identiteitsonderzoekers, die (wetenschappelijk uitgewerkte) interventies als middel gebruikt 

om de jeugd te bereiken en de ontwikkeling van hun identiteit te promoten. Volgens de 
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initiatiefnemers zijn de identiteitsinterventies een perfect middel om in een postmoderne 

samenleving, waarin individuen geen of weinig steun krijgen van de maatschappij of de 

sociale structuren, begeleiding te bieden aan mensen in nood.
69

   

De postmoderne samenleving wordt dus gekarakteriseerd door een verhoogd bewustzijn 

van het proces van de identiteitsconstructie, door meer moeilijkheden en mogelijkheden 

daarbij en door meer experimenten ermee. Daarnaast kan men een explosie in de 

woordenschat van het innerlijke vaststellen.
70

 Nieuwe begrippen (zoals, bijvoorbeeld, 

benamingen van de pas ontdekte mentale toestanden) bereiken het brede publiek heel snel en 

beginnen deel uit te maken van het publieke discours over identiteit. Maar wat is identiteit 

eigenlijk?  

 

2.1.2 Wetenschappelijke benadering van identiteit 

 

In sociologische en psychologische kringen wordt deze vraag al besproken sinds 1950, 

toen Erik Erikson zijn eerste werk over identiteit publiceerde.
71

 Sindsdien is er nog echter 

geen universele definitie van het begrip uitgewerkt. Om er maar enkele van te benoemen, 

kunnen de volgende definities aangehaald worden: “the awareness of self-sameness and 

continuity … [and] the style of one’s individuality [which] coincides with the sameness and 

continuity of one’s meaning for others in the immediate community”
72

, “the goals, values, and 

beliefs to which an individual is unequivocally committed, and that give a sense of direction, 

meaning, and purpose to life”
73

, “an emerged by-product of persons in relation”
74

.  

Hoewel er veel modellen zijn ontwikkeld die de structuur van de identiteit verklaren, 

kan men twee voornaamste aanpakken onderscheiden. Aan de ene kant zijn er psychologische 

benaderingen van het onderwerp die vooral het psychische niveau van identiteitsvorming 

benadrukken en onderzoeken. Daartegenover staan sociologische verklaringen van identiteit, 

die veeleer de invloed van de sociale context onderstrepen. 

Het model van identiteitskapitaal van James Côté lijkt een middenweg te zijn tussen de 

beide aanpakken. Het onderscheidt tastbare en ontastbare identiteitsbronnen die het succes 
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van het functioneren in de maatschappij bepalen.
75

 De eerste omvatten financieel en educatief 

kapitaal, allerlei sociale privileges. Ontastbaar kapitaal bestaat daarentegen uit de 

intrapsychische bijzonderheden van het individu. Psychologen zijn er daarbij van overtuigd 

dat vooral de ontastbare identiteitsbronnen vandaag van belang zijn, aangezien sociale 

systemen de mensen nauwelijks steun verstrekken bij het maken van belangrijke keuzes en bij 

een effectieve deelname aan het leven in de maatschappij.
76

 Sociologen stellen echter steeds 

vaker voor om identiteit als een situationeel en relationeel gegeven te onderzoeken.
77

 Het is 

namelijk in nauw verband met de reactie van een andere persoon dat het zelf een betekenis 

krijgt. Identiteit in het postmoderne tijdperk (in tegenstelling tot de moderniteit) wordt dus 

beschouwd als dynamisch, veranderlijk, meervoudig en gefragmenteerd.
78

 Deze tegenstelling 

van sociologische en psychologische aanpakken wordt enigszins gerechtvaardigd door de 

paradox van identiteit zelf. Enerzijds kan men over een zekere continuïteit en consistentie 

spreken (die vooral door de intrapsychische bijzonderheden van een individu wordt 

verklaard), maar anderzijds is het ook veranderlijk en inconsistent (wat het resultaat is van de 

verwerking van externe factoren door het individu).
79

 

In relationeel en situationeel perspectief is tevens de theorie van Erving Goffman 

interessant die het functioneren van een individu in termen van een theatrale voorstelling 

beschrijft en aantoont dat elke persoon meerdere, vaak tegenstrijdige rollen speelt en 

interneert. Goffman onderscheidt twee niveaus van communicatie: verbale communicatie, 

waarbij de informatie grotendeels bewust wordt gegeven, en communicatie met behulp van 

lichaamstaal die moeilijk te controleren valt en met de given off informatie wordt 

geassocieerd.
80

 Hoewel het tweede type communicatie het enige is waarop fotografen beroep 

kunnen doen, lijkt Rineke Dijkstra iets meer geïnteresseerd te zijn in de given off informatie 

dan de meeste fotografen. Ze zoekt met opzet naar de momenten waarbij het model zich niet 

bewust is van de informatie die zij of hij prijs geeft. Goffman spreekt over een theatrale 

controle die individuen in functie van elke performance over hun lichaam trachten te 

bekomen om een geïdealiseerd beeld van zichzelf en van de situatie te presenteren.
81

 Een 
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opgebouwde identiteit wordt daarbij niet als een reden of vormgevende factor van een 

performance gezien, maar als het resultaat ervan.
82

 

Als een andere leidraad voor het onderzoek van de identiteitsconstructie in de 

hedendaagse fotografie zal eveneens het co-constructivistische perspectief van William 

Kurtines gebruikt worden.
83

 De ontwikkeling van identiteit wordt vanuit dit perspectief gezien 

als een proces dat op de grens tussen het zelf en de samenleving plaatsgrijpt en door de 

wederzijdse beïnvloeding van individuele ontwikkeling en sociaal-institutionele processen 

wordt gekenmerkt. Daarbij wordt het individu als een actief en zelfstandig agent voorgesteld 

die tussen de beschikbare identiteitsmogelijkheden kiest om uiteindelijk een zekere integriteit 

van karakter te bereiken.
84

 De theorie van Kurtines past bij dit onderzoek omwille van de 

multidimensionaliteit ervan. De opvatting dat terwijl de maatschappij individuen van kansen 

voorziet bij de ontwikkeling van hun potentieel, de individuen op hun beurt aan de evolutie 

van die samenleving bijdragen, kan men zowel in de theorie van Kurtines aantreffen, als in 

het werk van Rineke Dijkstra en van Sergey Bratkov.
85

 

 

2.1.3 Nationale identiteit 

 

Het is ook nuttig om het begrip nationale identiteit hier af te bakenen aangezien het 

oeuvre van Sergey Bratkov dit thema aanraakt. Zoals eerder aangehaald, is de fotograaf met 

zijn camera op zoek naar de nationale identiteit van de post-Sovjet Oekraïne.  

Net als persoonlijke identiteit is de notie van nationale identiteit één van de meest 

problematische. De betekenis ervan heeft immers een tendens om te veranderen met de tijd.
86

 

Er zal in de loop van dit onderzoek beroep gedaan worden op de volgende universele definitie 

van het begrip:  

“[Nationale identiteit] is een tijdgebonden imago van een land, gebaseerd op 

bepaalde kenmerken die verbonden zijn met een (gedeeld) verleden en die 

verwijzen naar de toekomst. De kenmerken hebben betrekking op taal, cultuur, 
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symbolen, gedrag, waarden, opvattingen; ze begrenzen tegelijkertijd wie of wat 

nationale identiteit mag en kan uitdragen.”
87

 

Hoewel de nationale identiteit (net als de identiteit van een individu) dynamisch en 

meervoudig is, kan er ook gesproken worden van een zekere continuïteit die door een 

gezamenlijk verleden wordt bewerkstelligd.
88

 De nationale identiteit maakt deel uit van de 

identiteit van mensen die zich met de natie in kwestie identificeren, maar ook omgekeerd – 

deze mensen dragen namelijk bij aan de constructie van de identiteit van hun volk, natie.  

 

2.1.4 Artistieke benadering van identiteit 

 

Algemeen kan vastgesteld worden dat identiteit in kunst het resultaat is “van een 

interactief proces tussen de verschijning zelf, het referentiekader van de waarnemer en de 

context”
89

 waarin de interpretatie plaatsvindt. Het is immers de kijker die de identiteit van de 

geportretteerde interpreteert aan de hand van zijn eigen referentiekader. De verschijning is op 

haar beurt afhankelijk zowel van de werkelijke identiteit van de referent als van de visie, 

bekwaamheid en wensen van de kunstenaar.
90

 Zelfs als de kunstenaar (bewust) het thema van 

de identiteit niet aanraakt, kan de kijker het toch van een portret afleiden. Het samenhangend 

geheel van de gezichtsuitdrukking, houding, kledij, omringend interieur (of natuurlijke 

omgeving) en attributen worden door de kijker als de identiteit van de geportretteerde 

geïnterpreteerd.   

Zoals Rudolf Arnheim in zijn Malerei und Film (1934) heeft aangetoond, werd 

fotografie sinds het ontstaan ervan thematisch en vormelijk door de schilderkunst beïnvloed.
91

 

Ook Ben Baruch Blich wijst op het belang van de schilderkunst voor de fotografen die de 

thematische ontwikkelingen in de beeldende kunsten verderzetten.
92

 Daarom is het 

aangewezen om het thema van de identiteitsconstructie in het werk van Bratkov en Dijkstra 

niet alleen in de context van de fotografie te bekijken, maar om de reeksen ook in de bredere 

historische context van de beeldende kunsten te zetten. 

Hoewel het thema van de identiteit op verschillende manieren in de kunst vertaald kan 

worden, lijkt het portret het genre bij uitstek voor dit onderwerp. Men kan dus vanaf het 

                                                 

87
 GREVER M. en K. RIBBENS (2007), p. 26 

88
 GREVER M. en K. RIBBENS (2007), pp. 23-26 

89
 ROODENBURG L. (1997), p. 14 

90
 FELLEMAN S. (2005), p.15 

91
 ARNHEIM (2004), p. 171 

92
 BLICH B. B. (2010), p. 179 



30 

 

ontstaan van dit genre met zekerheid over de problematiek van de identiteitsconstructie in de 

kunst spreken. Aangezien kunstenaars vóór de moderne tijd vooral in opdracht van 

welgestelde mensen werkten, kan men vermoeden dat het meestal om een gewenste 

(geïdealiseerde) identiteit draaide. Men wou een beeld van een grootse(re) identiteit scheppen 

door allerlei statussymbolen in het portret te omsluiten, door nauwkeurig kledij met een 

gewenste uitstraling te kiezen en door bewust een bepaalde houding aan te nemen.
93

 In de 

Middeleeuwen werden opdrachtgevers vaak als vrome dienaars van God afgebeeld. Een 

specifiek verband met de religieuze kunst stelt het Zelfportret (1500) van Albrecht Dürer 

voor, waarop hij een goddelijke toets aan zijn identiteit toevoegt door zichzelf als Christus 

weergegeven te hebben.
94

 Het portret werd in de periode van de overgang naar het 

humanistische gedachtegoed in het Noorden geschilderd en staat daar ook symbool voor. 

Vanaf de Renaissance ontstaan er portretten van grondeigenaars, handelaars en/of 

intellectuelen. Zo beschouwde bijvoorbeeld Federico da Montefeltro zijn grond, die in 

Dubbelportret van Federico da Montefeltro en Battista Sforza (1472) van Piero della 

Francesca de achtergrond vormt voor zijn profiel en dat van zijn vrouw, als een 

onafscheidelijk deel van zijn identiteit. De intellectualiteit van een geportretteerde werd door 

de aanwezigheid van boeken, muziekinstrumenten en allerlei verzamelingen gesuggereerd.
95

 

Hetzelfde principe van de creatie van de identiteit door middel van attributen en kledij werd 

eveneens in beelden toegepast die voor de verheerlijking van de macht zouden dienen (wat 

evenwel niet alleen voor de premoderne tijd geldt). In dit soort portretten speelt ook de pose 

van de geportretteerde een rol van belang. Zo nemen machthebbers meestal een zelfzekere 

houding aan en worden ze door de kunstenaars vanuit een lager perspectief afgebeeld. In de 

Verlichting benadrukten de kunstenaars de sociale omstandigheden waarin mensen leefden 

door middel van realistische kledij en interieurs.
96

 Allerlei verminkingen, rimpels en 

armoedige kledij suggereerden bijvoorbeeld dat een individu tot een lagere stand behoorde. 

Het rationele aspect van identiteit gekoppeld aan het determinerende karakter van de sociale 

omstandigheden werden als primair gezien binnen het gedachtegoed van de Verlichting, 

terwijl in de Romantiek de belangrijkste rol bij de identiteitsformatie aan de gevoelens werd 

toebedeeld. De portretten zijn dan ook vaak door een bepaalde emotie getekend.
97
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Hoewel er toch vanaf de 17
de

 eeuw realistischere portretten ontstaan, reflecteren 

kunstenaars nog steeds niet direct over de problematiek van de identiteitsvorming in en met 

de kunst. De afwezigheid van het thema in het maatschappelijke en het artistieke discours kan 

onder andere door het determinisme van de premoderne (en in grote mate van de moderne) 

samenleving verklaard worden. Eenmaal behorend tot een bepaalde stand, had men weinig 

mogelijkheden en keuze bij de opbouw van zijn identiteit. In de 20
ste

 eeuw ontstonden 

daarentegen meer kansen tot sociale mobiliteit – de mens werd de meester van zijn leven met 

alle gevolgen van dien. In deze context werd het thema van de identiteit heel populair en 

vooral op het einde van de eeuw, met de opkomst van het postmoderne gedachtegoed, kent 

het portret zijn bloeiperiode.
98

  

Kunstenaars van over de hele wereld buigen zich over problemen van de identiteit. Net 

als wetenschappers, maar op een eigen manier, onderzoeken ze het proces van de 

identiteitsvorming en proberen ze de bestanddelen van identiteit te achterhalen. Een 

belangrijke bijdrage vanuit de fotografie is onder andere door August Sander, Diane Arbus, 

Thomas Struth, Cindy Sherman en Thomas Ruff geleverd. De fotografen hebben het thema 

van identiteit vanuit verschillende hoeken benaderd en hun eigen theorieën uitgewerkt. Zo is 

Diane Arbus van mening dat de identiteit uit de natuur van een individu voortkomt 

(psychologische benadering van de notie dus).
99

 Ze fotografeert mensen die ze nauwelijks 

kent en, zoals eerder aangehaald, spitst ze zich daarbij toe op het in beeld brengen van het 

falen van deze mensen om een gewenst beeld van zichzelf te presenteren (afb. 31-33). 

Thomas Struth is daarentegen zeer respectvol tegenover zijn modellen en laat ze door middel 

van een goed opgebouwde vriendschappelijke relatie met de fotograaf en na allerlei discussies 

omtrent hun portrettering zich goed voorbereiden op het moment van het nemen van de 

foto’s.
100

  Daarbij omringt hij hen ook met hun familieleden. Thomas Ruff bespeelt vaak het 

aspect van het kijken en de creatie van de identiteit op het moment van het kijken.
101

 Met zijn 

reeksen Porträts en anderen Porträts legt hij als het ware de anonimiteit van de afgebeelde 

individuen vast, dus niet alleen hun persoonlijkheid, maar ook het universele dat in de 

gezichten van zijn modellen schuilt.
102

 Een ander voorbeeld is het oeuvre van Cindy Sherman 

die met behulp van haar zelfportretten op een vrij persoonlijke manier nagaat hoe identiteit 

precies wordt geconstrueerd door hedendaagse en historische beeldenmakers (de media, 
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sprookjes, schilders en surrealistische fotografen).
103

 Annet Couwenberg onderzoekt in haar 

artistieke project Clothing as Interface (2010) de rol van kledij in sociale structuren, als 

tekens van de groepsidentiteit en als een interface die de uitdrukking is van ons innerlijke 

zelf.
104

 Rineke Dijkstra ontdoet daarentegen haar adolescenten van kleding en legt alleen wat 

er aan hun identiteit overblijft vast. Daarbij beschouwt ze de kledij (in tegenstelling tot 

Cauwenberg) niet als een deel van de identiteit, maar als een dekmantel.
105

 

 

Het thema van de nationale identiteit is karakteristiek voor de kunst van de 19
de

 en de 

20
ste

 eeuwen en neemt vaak de vorm van historiestukken aan. Ten eerste, hebben jonge, 

pasgevormde staten in het verleden wel vaker de kunst aangewend als middel om hun nieuwe 

nationale identiteit uit te beelden en te propageren. Als klassiek voorbeeld kan het schilderij 

Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel (1835) van Gustaaf 

Wappers dienen, dat als het ware de geboorte van de Belgische natie op doek wil 

vastleggen.
106

 Als een variatie op deze thematiek kan ook de zoektocht naar een nieuwe 

nationale identiteit in een postkoloniale context aangehaald worden. Vervolgens dient kunst 

vaak ook als middel om het volk te verenigen rond een gezamenlijk (nationaal) idee door 

bepaalde stereotiepe of herkenbare cultuurelementen in de verf te zetten. Zo moest de 

“Arische” kunst van het Derde Rijk Hitlers nationaalsocialistische gedachtengoed illustreren, 

bevestigen en verspreiden onder de Duitsers.
107

 Een voorbeeld uit een heel andere hoek zijn 

dan weer de muurschilderingen van Diego Rivera die de communistische ideologie 

toegankelijker wou maken voor het Mexicaanse volk door elementen van de traditionele 

volkskunst te incorporeren.
108

 Nog een andere reden om het thema van de nationale identiteit 

te behandelen is het streven naar de zelfbevestiging als natie, als het ware als legitimatie voor 

het bestaan ervan. Daarbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan de hoogtepunten van de 

nationale geschiedenis, maar ook aan het eigen mythologische verleden. Met zijn schilderij 

De drie bogatyrs
109

 (1898) wou de schilder Viktor Vasnetsov lokale volksverhalen aan de 

Russische identiteit verbinden en zijn volk aan de oorsprong van zijn volksziel herinneren.
110
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In al deze gevallen gaat het meestal om de nationalistische propagandistische kunst. Er 

bestaat evenwel een volledig andere strekking waarbij de kunstenaars kritisch de nationale 

identiteit (zowel de feitelijke als de officiële, gepropagandeerde identiteit) gaan analyseren, 

het verleden verwerken en daarover verslag uitbrengen (zoals bijvoorbeeld het geval is met de 

kunst van Anselm Kiefer en Georg Baselitz).  

Als een interessant voorbeeld van de behandeling van het thema in de fotografie kan 

August Sander en zijn fotoproject People of the Twentieth Century (afb. 34) aangehaald 

worden. In deze reeks heeft de fotograaf getracht zo objectief en neutraal mogelijk (bijna 

antropologisch) mensen van zijn tijd in beeld te brengen.
111

 De fotograaf heeft zijn modellen 

dan aan de hand van hun beroepen benaderd, vanuit het idee dat “people are shaped by what 

they eat, by the air and light in which they move, by the work they do or do not do”,
112

 

waardoor hij een voorstander van de sociologische interpretatie van identiteit blijkt te zijn. 

Met deze methode is hij echter niet alleen op zoek naar de essentie van de gefotografeerde 

mensen, maar ook naar de nationale identiteit van zijn volk: 

“Dadurch daβ ich sowohl die einzelnen Schichten, wie auch deren 

Umgebung, durch absolute Photographie festlege, hoffe ich eine wahre 

Psychologie unserer Zeit und unseres Volkes zu geben.”
113

 (A. Sander, 

1925) 

Tot deze strekking lijkt ook Bratkov te behoren. Met zijn foto’s analyseert hij de 

nationale identiteit van de Oekraïners, maar het resultaat doet weinig deugd. Hoe Bratkov 

daarbij tewerk gaat en wat de resultaten van zijn analyse zijn, zal verder in deze verhandeling 

onderzocht worden.   

 

2.2 Het kind 

 

2.2.1 Identiteitsontwikkeling bij kinderen 

 

Historisch gezien werd het kind-zijn altijd gelijkgesteld aan het proces van de 

constructie van de identiteit, en een succesvolle beëindiging van dat proces werd als de 
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overgang naar volwassenheid beschouwd.
114

 Erikson formuleerde het als de overgang van 

identiteitsverwarring naar identiteitssynthese.
115

 Het zijn dus meestal jongeren die met de 

problemen van identiteitsvorming moeten kampen. Bovendien moeten ze vandaag een 

inspanning doen als ze zich van de populaire cultuur willen onttrekken en voor het pad van de 

individualisering willen kiezen, daar de massaproductie en de massamedia hen een 

voorgevormde levenswijze actief opdringen. Behalve deze commerciële impact biedt onze 

samenleving jongeren weinig hulp. Vooral kinderen die behoren tot de laagste lagen van de 

maatschappij en die als marginaal worden gelabeld, zijn op zichzelf aangewezen en van enige 

steun en begeleiding ontzien.
116

 De sociale steun die jongeren uit de hogere klassen van de 

maatschappij aan den lijve ondervinden, mag echter ook niet overschat worden. Deze factor, 

samen met de economische veranderingen, hebben de overgang naar de volwassenheid 

verlengd, wat jongeren extra tijd geeft om een coherente identiteit te vormen.
117

  

Een belangrijke rol bij de constructie van de identiteit speelt het voorbeeld van de 

ouders. De neiging tot imitatie wordt genetisch verklaard en is typisch voor alle zoogdieren.
118

 

De alomtegenwoordige commerciële beelden waarmee jongeren al vanaf hun vroege 

kindertijd vertrouwd raken, roepen dan ook een imitatiereflex op (die op zijn beurt een tot op 

zekere hoogte ontwikkeld zelfbewustzijn als voorwaarde heeft). Op deze manier worden 

normen en idealen van de hedendaagse samenleving via ouders en de media aan kinderen 

doorgegeven. Een andere manier is de communicatie van de culturele identiteit via 

kinderboeken en afbeeldingen erin, die volgens de resultaten van het onderzoek van L.Wason-

Ellam alle kenmerken en waarden van de nationale identiteit en cultuur in een gecondenseerde 

vorm bevatten.
119

 Kinderen zijn dus niet alleen de dragers van hun eigen vormende identiteit, 

maar ook de weerspiegeling van de identiteit van de natie, volk en staat. Ze interneren met 

behulp van verschillende socialisatieprocessen de waarden en de normen van de samenleving 

en verzekeren op deze manier de continuïteit van de cultuur waarin ze opgroeien.  
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2.2.2 De noties kind en kindertijd 

 

De notie kind (als het tegenovergestelde van volwassen persoon) heeft in verschillende 

historische periodes verschillende invullingen gekregen en is dus cultuurhistorisch bepaald. In 

zijn boek The Disappearance of Childhood heeft de communicatiewetenschapper Neil 

Postman de ontwikkeling van dit concept door de eeuwen heen blootgelegd. Zo sloeg het 

woord kind eerder op verwantschap dan op leeftijd in de Middeleeuwen.
120

 Als het 

voornaamste onderscheid tussen volwassenen en kinderen hanteert Postman het vermogen om 

de eigen natuur te kunnen controleren en remmen. In termen van dit onderzoek gaat het voor 

hem om de ontwikkeling van een adequate en coherente identiteit waarop het gedrag van het 

individu wordt afgestemd. Dit vermogen wordt geleidelijk aangeleerd op school en thuis met 

behulp van klassieke leertechnieken die grotendeels op geduld en het gevoel van schaamte 

rusten.   

Het concept van de kindertijd is (in tegenstelling tot de notie kind die tenminste 

gedeeltelijk biologisch wordt verklaard) een puur socio-culturele constructie. In de 

Middeleeuwen werden kinderen om zeven jaar volwassenen, daar ze geacht werden het 

intellectuele en culturele niveau (dat toen redelijk laag was) van volwassenen te hebben 

bereikt.
121

 Vanaf de 13
de

 eeuw vindt een gestage infantilisatie plaats. In sociologische en 

pedagogische studies slaat dit begrip op de toenemende duur van de kinderlijke fase in het 

leven van een individu.
122

 Postman beschouwt niettemin alleen de 16
de

 en de 17
de

 eeuwen als 

de wieg van de kindertijd, aangezien pas dan de kindertijd als een natuurlijk fenomeen begon 

gezien te worden en stilaan erkenning en waardering verdiende.
123

 Als belangrijke elementen 

van de aparte kindercultuur fungeerden sindsdien specifieke kledij, spelletjes, taalgebruik en 

literatuur. Geheimen over het seksuele bestanddeel van de menselijke natuur werden 

stapsgewijs met de ontwikkeling van het individu onthuld. De kloof tussen de volwassenen en 

de kinderen werd in stand gehouden dankzij het ontoegankelijke karakter van gedrukte 

informatie die een zekere mate van intellectuele ontwikkeling vereiste.
124

  

In de 20
ste

 eeuw merkt Postman echter een ommekeer op. Dankzij de intellectuele en 

fysieke toegankelijkheid van de informatie die door de media wordt verspreid, achterhalen 

kinderen steeds vroeger alle geheimen van het volwassen-zijn. De hedendaagse samenleving 
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laat geen ruimte meer voor een aparte kindercultuur. Kinderlijke kledij en spelletjes bestaan 

bijna niet meer en interesses en smaken van kinderen komen steeds meer overeen met die van 

volwassenen.
125

 Bovendien dreigt de demystificatie van de seksualiteit, die door de media 

wordt gevoerd, het schaamtegevoel bij adolescenten uit te roeien.
126

 Het verschil tussen de 

wereld van volwassenen en de wereld van kinderen en adolescenten vervaagt.   

Men kan dus stellen dat voor de 20
ste

 eeuw de stapsgewijze onthulling van de geheimen 

van het volwassen-zijn en de redelijk vaste structuur van de klassensamenleving de zoektocht 

naar een eigen identiteit vergemakkelijkten. De aparte kinderwereld bood de gelegenheid om 

sociale vaardigheden en het vermogen om een samenhangende en sociaal adequate identiteit 

te vormen speels te ontwikkelen. De kinderen van vandaag hebben deze “speelplaats” 

nauwelijks nog. Ze worden immers ondergedompeld in de volwassen wereld en overspoeld 

met allerlei mogelijkheden waaruit ze zonder degelijke sociale begeleiding moeten kiezen. 

Het maatschappelijk discours erkent de problemen die daarbij ontstaan. Er komen allerlei 

initiatieven op om mensen attent te maken op deze feiten. Als voorbeelden op Vlaamse schaal 

kan men de tentoonstelling Gevaarlijk jong (2011-2012) in het Museum Guislain aanhalen, 

net als de documentaire Identiteit in het kader van de Canvasreeks Te Gek van 2011. De 

documentaire onderzocht hoe de identiteit vandaag wordt opgebouwd en raakte eveneens het 

thema aan van het ontstaan van nieuwe psychische aandoeningen.
127

 Het doel van Gevaarlijk 

jong was om discussies over de plaats van het kind in de hedendaagse samenleving en zijn 

problemen in gang te trekken en op deze manier tot conclusies te komen.
128

 Niet alleen de 

dimensie van de nefaste gevolgen van het hedendaagse leven op het kind bleek relevant te zijn 

(“kind in gevaar”), maar tevens de volgende stap van de reactieketen, namelijk de impact van 

het kind (dat onder andere het resultaat is van die nefaste gevolgen) op de samenleving (“kind 

als gevaar”).  

 

2.2.3 Het kind in de Westerse kunsttraditie 

 

De tentoonstelling Gevaarlijk jong heeft bewezen dat er vanuit de artistieke hoek een 

aanzienlijke interesse ten opzichte van kinderen bestaat. Veel fotografen buigen zich 

tegenwoordig over de vragen rond het kind-zijn. Het is echter interessant om tevens de 
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historische ontwikkeling van de kinderportretten te achterhalen om het werk van Bratkov en 

Dijkstra in een bredere context te kunnen plaatsen. 

Een grondig onderzoek van de evolutie van kinderportretten en de perceptie ervan werd 

uitgevoerd door de kunstwetenschapster Anne Higonnet. Volgens de resultaten van haar 

onderzoek was er voor de 18
de

 eeuw geen sprake van het idee van de onschuldige kindertijd, 

wat zich ook in de manier van het afbeelden van kinderen heeft vertaald.
129

 Zo werden 

kinderen in de Middeleeuwen als kleine volwassenen weergegeven. Neil Postman verbindt 

deze weergave van het kind met de afwezigheid van het concept “kind” als 

leeftijdscategorie.
130

  

Na de lange traditie van het afbeelden van kinderen als kopieën van volwassenen kwam 

er in de achttiende eeuw een verandering. Deze omwenteling wordt algemeen als een 

verdienste van J.J. Rousseau beschouwd.
131

 Zijn gedachtegoed werd door de Engelse 

kunstenaars in de periode van de Romantiek naar een nieuw visueel beeld van het kind en de 

kindertijd vertaald. Zo schilderde Joshua Reynolds op het einde van de achttiende eeuw The 

Age of Innocence (1788), een beeld van een schattig klein meisje. Ze is puur en onschuldig. 

De natuurlijke context waarin het meisje zich bevindt, is romantisch, evenals haar kleren. De 

innovatie van het schilderij schuilt echter niet alleen in het romantische karakter van het 

kinderportret, maar ook op het niveau van het onderwerp. Daarvoor schilderde men kinderen 

immers alleen als deel van verschillende religieuze scenes (Maria met kind, bijvoorbeeld). 

Reynolds heeft daarentegen een kindje weergegeven om de onschuld en de natuurlijkheid van 

de kinderlijke staat te tonen.
132

  

Zulke beelden zijn snel populair geworden en hebben hun intrede gedaan in de 

commerciële wereld. Zo begon men illustraties van kinderen voor advertenties en postkaarten 

te gebruiken. Zulke illustraties hebben daarbij enkele typische kenmerken ontwikkeld.
133

 Het 

stereotiepe beeld werd namelijk gekenmerkt door de plaatsing in een huiselijke context of in 

de natuur, vaak gekoppeld aan de aanwezigheid van huisdieren en door de romantische losse 

kleren waarin het lichaam als het ware oploste. Veel kunstenaars hebben hun hele loopbaan 

gewijd aan de productie van dergelijke illustraties en aan de verdere ontwikkeling ervan, zoals 

Kate Greenaway, Alice Barber Stephens, Mary Casatt, Bessie  Potter Vonnoh. Het feit dat het 

voornamelijk vrouwen waren die zich met dit genre bezig hielden, kan enigszins verklaard 
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worden door een erg nauwe keuze aan onderwerpen en beperkte mogelijkheden die de 

vrouwelijke kunstenaars toen hadden (in tegenstelling tot de mannelijke kunstenaars, die alle 

thema’s mochten behandelen), alsook door de ondergeschikte status van het genre.
134

  

De volgende stap in de ontwikkeling van kinderafbeeldingen was de overgang naar de 

fotografische uitvoering. De bekende illustraties werden in de eerste helft van de 20
ste

 eeuw 

als voorbeeld genomen en met het nieuwe medium opnieuw uitgevoerd. Veel vrouwelijke 

fotografen zetten de beeldtraditie van het Romantische kind voort en bleven verder aseksuele 

beelden van kinderen produceren.
135

 Tegelijkertijd ontstonden er ook foto’s van naakte 

kinderen, zoals de fotoreeks Neil (1925) van Edward Weston in de context van de avant-

gardistische aspiratie naar de abstractie of foto’s van naakte kindjes van primitieve volkeren 

in de traditie van het fotografische sociale protest, die weliswaar aanvankelijk geen twijfels 

hadden gezaaid bij het publiek over het ideaal van de onschuldige kindertijd. De naaktheid 

werd als een vorm van onschuld ervaren.
136

  

Pas later, op het einde van de 20
ste

 eeuw, heeft men in de klassieke beelden een 

schreeuwende seksualiteit opgemerkt. De interpretatie van de afbeeldingen van kinderen heeft 

in de twintigste eeuw een metamorfose ondergaan. Men begon nu a priori (de op zijn minst 

latente) seksualiteit in de door mannen afgebeelde kinderen te zien, terwijl gelijkaardige 

beelden gemaakt door vrouwen toch positief werden ontvangen.
137

 Er werd gevreesd voor 

pedofilie en voor alles (inclusief foto’s) wat pedofilie kon stimuleren.
138

 De kindertijd bleek 

niet zo onschuldig te zijn. De fotografische weergave van kinderen werd aan een strenge 

sociale controle onderworpen.  

 Er ontstond een nood aan een nieuw beeld van het kind dat bij het tegenwoordige 

ideeëngoed zou passen, en het is er gekomen. Anne Higonnet noemt het in haar boek een 

wetend kind, want het is zelfbewust en intellectueel alert.
139

 Zo zien de kinderen op de foto’s 

van Sally Mann er tenminste uit (afb. 39-41). Ze schijnen volwassenen te zijn dankzij hun 

alerte blikken en zelfbewuste houdingen. De kunstenares toont dat er veel meer dimensies in 

het beeld van een kind zitten dan alleen de onschuld of slechts als tegenpool van de 

seksualiteit.
140

 Ook andere kunstenaars werden door dit nieuwe concept van het wetende kind 
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aangetrokken, zoals Nicholas Nixon, Nancy Honey, Judith Black en anderen. Volgens 

Higonnet heeft deze omwenteling met een nieuw ideaal van het opvoeden van kinderen te 

maken, waarbij het kind als een zelfstandige eenheid met zijn eigen lichaam en passies 

behandeld wordt.
141

  

Als we de visie van Higonnet met die van Postman confronteren, dan komt er een 

zekere overeenkomst naar voren. Ze merken dezelfde veranderingen binnen de hedendaagse 

maatschappij op, maar bekijken ze vanuit verschillende invalshoeken. Ondanks hun 

verschillende houdingen ten opzichte van de socio-culturele veranderingen (de 

kunstwetenschapster geeft de situatie die tot stand gekomen is een positievere evaluatie dan 

de communicatiewetenschapper), zijn ze het ermee eens dat de concepten kind en kindertijd 

andere invulling krijgen dan voordien. Met de veranderende positie van het kind in de 

samenleving gaat ook een aanpassing van de artistieke invulling van het thema gepaard. Dat 

betekent niet alleen dat het kind op een andere manier wordt weergegeven, maar het 

impliceert tevens dat kunstenaars zich andere vragen gaan stellen en andere aspecten van het 

kind-zijn gaan behandelen. Het is in dat opzicht ook interessant op welke manier Bratkov en 

Dijkstra de ontwikkelingen van de postmoderne tijd in hun werk verwoorden, en dan met 

name in de fotoreeksen Kids en Strandportretten. 
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HOOFDSTUK  3: Identiteitsconstructie in de fotografie van Bratkov 

en Dijkstra 

 

Zoals in het eerste hoofdstuk werd aangetoond speelt het thema van de identiteit een rol 

van belang in het oeuvre van Bratkov en Dijkstra. De reeksen Kids en Strandportretten zijn in 

dit verband geen uitzondering. De bijzonderheid van de reeksen is dat ze de identiteit van de 

preadolescente en adolescente modellen proberen in beeld te brengen, een identiteit, die, zoals 

uit het tweede hoofdstuk is gebleken, vaak nog niet volledig  gevormd en soms te diffuus en 

moeilijk te vatten is. De bijzonderheid van het werken met kinderen heeft onvermijdelijk een 

impact op de manier waarop de kunstenaars tewerk gaan. De kinderportretten worden 

bovendien ook op een andere manier door het  publiek bekeken. Daarbij wordt het effect dat 

ze veroorzaken afgewogen ten opzichte van het persoonlijk referentiekader van de kijker, 

alsook de taboes en de mythes die in de samenleving rond de concepten kind en kindertijd 

gangbaar zijn.  

De fotografen reflecteren onderling verschillend over het thema. Dijkstra is niet zo zeer 

in de sociale aspecten van de identiteitsvorming geïnteresseerd, maar eerder in de persoonlijke 

gevoelens van de jongeren en hun kwetsbaarheid in de moeilijke periode van de opbouw van 

een identiteit en het zowel lichamelijk als mentaal volwassen worden. Bratkov benadert het 

thema vanuit een diametraal tegenovergestelde hoek. In zijn zoektocht naar de nationale 

identiteit van de nieuwe Oekraïense staat richt hij zich tot kinderen als tot een soort spiegel 

van de waarden van de samenleving. De identiteit van een individu komt op deze manier ook 

tot uiting in Kids, maar het is eerder een middel om het gewenste resultaat te bereiken dan dat 

het een resultaat op zich is.  

In dit hoofdstuk zal er ingegaan worden op de manier waarop de twee kunstenaars met 

het thema omgaan. Eerst zal de documentaire waarde van de reeksen kort besproken worden 

om de foto’s verder in het juiste licht te kunnen onderzoeken. Vervolgens zullen verschillende 

aspecten van de identiteit waaraan Dijkstra en Bratkov belang hechten, geanalyseerd worden, 

zoals de kwetsbaarheid van de jongeren, hun seksualiteit, de rollen die de jongeren voor de 

camera aannemen en die hun identiteit uiteindelijk bepalen, alsook de invloed van de media 

op de nog niet gevormde identiteit van de jongeren. Tot slot zal de rol van de kijker in de 

constructie van de identiteit van de gefotografeerden ontrafeld worden.  
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3.1 Documentaire waarde van de reeksen 

 

Vooraleer te beginnen met de analyse van de identiteitscreatie in de foto’s uit Kids en 

Strandportretten, lijkt het nuttig om de documentaire waarde van de reeksen te achterhalen. 

De reeksen kunnen immers niet zo eenvoudig in een hokje van slechts documentaire of puur 

geënsceneerde fotografie gestopt worden.  

Hoewel de fotografie geruime tijd één van de traditionele kunstvormen is geworden, 

staat zij niettemin apart omwille van een technisch aspect ervan – de registratie van de 

werkelijkheid door het licht. Dat vertaalt zich ook onder andere in de talige tegenstelling “een 

foto nemen” versus “een schilderij (of een standbeeld) maken”.
142

 De objectiviteit van de 

fotografie is al echter meermaals weerlegd. Een foto is immers een uitsnede in tijd en ruimte, 

wat wil zeggen dat een fotograaf bewust of onbewust subjectief een selectie uitvoert van wat 

er in het beeld opgenomen wordt en wat buiten het kader valt.
143

 Het verband tussen de 

werkelijkheid en de fotografie is niettemin iets nauwer dan met andere kunstvormen. Een foto 

registreert immers in elk geval dat iets of iemand werkelijk bestaan heeft (al dan niet 

geënsceneerd). Roland Barthes noemt het effect ça-a-été en beschouwt deze eigenschap als de 

essentie van de fotografie.
144

  

De reeksen in kwestie dienen in het licht van deze theoretische beschouwingen bekeken 

worden. Beide kunstenaars nemen de foto’s met hun camera’s en voeren achteraf zo goed als 

geen aanpassingen uit. Ze fotograferen reële mensen en wekken ongetwijfeld het besef op: ça-

a-été. Maar ze bereiken het effect op verschillende manieren.  

In beide reeksen speelt de pose een belangrijke rol. In het geval van Strandportretten is 

die door de jongeren zelf op een natuurlijke wijze uitgekozen. Deze natuurlijkheid en 

onafhankelijkheid van de keuze van de houding door de modellen is bovendien een 

belangrijke voorwaarde voor het bereiken van het doel van de fotografe. Ze interesseert zich 

namelijk voor de werkelijke mensen en hun ervaringen. Dijkstra registreert hun pose als een 

intersectie van hun werkelijke en hun nagestreefde identiteiten. De spanning tussen de twee 

kan alleen bereikt worden als men weet dat hij bekeken wordt. Daarom was de snapshot geen 

optie voor de kunstenares. De doelstelling van Dijkstra staat met andere woorden garant voor 

de realistische weergave van de zich bewust presenterende jongeren. De statische houding van 

de jongeren op de strandportretten suggereert niet alleen dat ze op een bepaald moment op dat 
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strand voor de fotografe stonden, maar bovendien ook dat deze ça-a-été enige tijd geduurd 

heeft en dat het geen vluchtige verschijning was. De kijker wordt geconfronteerd met, zoals 

Rik Suermondt het treffend uitdrukt, “herkenbare pijnlijk realistische momenten”.
145

   

Op de foto’s uit Kids wordt er ook geposeerd. Wat de kijker te zien krijgt, is grotendeels 

door Bratkov geënsceneerd. De kinderen werden door de fotograaf aangespoord om bepaalde 

poses in een bepaalde setting aan te nemen. Maar de choquerende realiteit en de documentaire 

waarde zit echter in de context waarin de reeks is ontstaan. Deze kinderen werden immers 

werkelijk door hun ouders in zo een dubbelzinnig opgesmukte staat aan de fotograaf geleverd 

en toevertrouwd om dit soort beelden te maken. Als men het hele oeuvre van Bratkov in acht 

neemt, samen met de rode draad van de zoektocht naar de ware identiteit van zijn volk in de 

veranderende politieke en socio-economische omstandigheden, wordt het verband van de 

reeks Kids met de realiteit nog duidelijker. Ten eerste worden vanzelfsprekend de kinderen 

zelf in beeld gebracht. Ze stemmen in met deze poses die door de fotograaf worden 

aangewezen en bovendien voeren ze zijn aanwijzingen naar eigen kunnen uit. Misiano merkt 

trouwens op dat de modellen te realistisch acteren voor onwetende en onschuldige 

kinderen.
146

 Deze kinderen zijn dus bekend met gelijkaardige beelden en misschien zelfs met 

de ondertoon ervan. Ten tweede, worden ook hun ouders impliciet in beeld gebracht, of 

alleszins hun idealen en smaakpatroon. Deze betekenislaag geeft onrechtstreeks de realiteit 

weer. De volgende stap van de logische keten is een suggestie van de hele maatschappij die 

zulke commerciële beelden produceert en consumeert. De volkomen commerciële context 

waarin de foto’s zijn ontstaan, fungeert als een soort aanklacht tegen de bestaande morele 

waarden. 

De reeksen hebben dus een zeker verband met de realiteit, maar het zijn niettemin 

artistieke creaties. De kunstenaars kiezen immers voor een bepaalde belichting, setting, 

perspectief, kadrering, die allemaal de realiteit enigszins transformeren. Bovendien omsluiten 

de reeksen alleen de foto’s die de strenge selectie van de kunstenaars doorstaan hebben. 

Daarbij werden de beelden afgewogen ten opzichte van de verwachtingen en interesses van de 

fotografen. Zo wil Bratkov de ontreddering van zijn volk in beeld brengen, wat een bepaalde 

selectieve voorkeur voor onderwerpen en types mensen suggereert.
147

 De kunstenaar wil geen 

propagandaverhalen maken, daarom richt hij zich tot gemarginaliseerde mensen, maar dan 

ook bijna uitsluitend tot hen. Uit zijn werk lijkt het bijna alsof de nieuwe Oekraïense natie 
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alleen uit inadequate individuen bestaat. Ekaterina Degot merkt terecht op dat de idiotie een 

focaal punt vormt in het werk van Bratkov.
148

 

Susan Sontag beschrijft deze ambiguïteit van de fotografische kunst als volgt: 

“While a painting or a prose can never be other than a narrowly selective 

interpretation, a photograph can be treated as a narrowly selective 

transparency. But despite the presumption of veracity that gives all 

photographs authority, interest, seductiveness, the work that photographers 

do is no generic exception to the usually shady commerce between art and 

truth. Even when photographers are most concerned with mirroring reality, 

they are still haunted by tacit imperatives of taste and conscience.”
149

 

De “narrowly selective transparency” van de foto’s laat de kijker een vertekend, maar 

daarom niet minder belangrijk, beeld van de realiteit aanschouwen, de realiteit die de 

kunstenaars door hun subjectieve objectieven (willen) zien. Op deze manier zullen de reeksen 

verder in deze verhandeling bekeken worden – als een verlengde van de kunstenaars, als hun 

blik op de werkelijkheid die nu eens heel nuchter en “transparant” blijkt te zijn, dan ook weer 

enigszins verbloemd. 

 

3.2 Kwetsbaarheid 

 

Kwetsbaarheid is zonder twijfel één van de voornaamste kenmerken van de moderne 

perceptie van de concepten kind en kindertijd. Het is met andere woorden, net als de notie 

kind zelf, een culturele en sociale constructie. Identiteit op zich is ook een kwetsbare entiteit. 

Een toevallige gebeurtenis kan een individu uit het lood slaan en hem of haar aan zijn 

zelfbeeld doen twijfelen. Kwetsbare individuen lopen dus extra risico om identiteitsproblemen 

te hebben.  

Het concept kwetsbaarheid is zeer breed en heeft verschillende betekenissen in 

verschillende contexten. Het is ook een relationeel begrip. Iets of iemand is altijd kwetsbaar 

ten opzichte van iets, in relatie tot iemand. In dit onderzoek zal een onderscheid gemaakt 

worden tussen de maatschappelijke (sociale) kwetsbaarheid van het kind ten opzichte van de 

samenleving en zijn emotionele en lichamelijke kwetsbaarheid ten opzichte van zijn 
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omgeving in het algemeen. Terwijl het werk van Bratkov, inclusief Kids, vooral de 

problematiek van de maatschappelijke kwetsbaarheid en maatschappelijke outsiders aanraakt, 

werkt Dijkstra rond emotionele en lichamelijke kwetsbaarheid van mensen en kiest daarvoor 

doelgericht voor personen tijdens psychologisch kwetsbare momenten in hun leven (zoals 

bijvoorbeeld jonge moeders na de bevalling, adolescenten, stierenvechters na een gevecht).  

 

3.2.1 Emotionele en lichamelijke kwetsbaarheid  

 

Volgens de Hongaarse socioloog Frank Furedi wordt de hedendaagse samenleving 

gekenmerkt door een op emoties gefocuste cultuur.
150

 Hij noemt deze de culture of 

emotionalism en stelt dat ze een intens gevoel van de emotionele kwetsbaarheid handhaaft.
151

 

Aan de ene kant wordt het eerlijk tonen van emoties geapprecieerd door de maatschappij, 

maar aan de andere kant betekent het vaak zich kwetsbaar opstellen. Als een gevolg daarvan 

ontwikkelt men een neiging om zich te verbergen achter een masker in het openbaar om de 

eigen emotionele wereld te beschermen. In zijn boek  De taal van het lichaam stelt Julius Fast 

vast dat het gezicht dat men gebruikt om zich aan de buitenwereld te presenteren, zelden het 

“ware gezicht” is.
152

 Het zou een effectieve manier zijn om de kwetsbare innerlijke wereld te 

beschermen. “De behoefte tot maskeren ligt vaak zo diep dat het proces zich automatisch gaat 

voortzetten”, merkt Fast op.
153

 Hij verwijst daarbij naar de typische gezichten die men voor 

allerlei gelegenheden klaar heeft – feestgezichten, studeergezichten, begrafenisgezichten 

enzovoort. Men moet het masker echter soms ook kunnen afnemen om zijn persoonlijkheid te 

kunnen tonen. Pas als het masker afgezet is, kan het individu zich immers ontwikkelen in de 

ogen van andere mensen.  

Met haar oeuvre, en in het bijzonder met de reeks Strandportretten, is Rineke Dijkstra 

op zoek naar de onbewuste uitingen van de innerlijke wereld van haar modellen. Ze gebruikt 

dan ook specifiek jongeren als modellen omdat ze het dragen van maskers nog niet volledig 

onder de knie hebben en veel expressieve details over het hoofd zien. Deze belangstelling van 

de fotografe voor het meestal verborgen persoonlijke gevoelswereld van haar modellen is 

alles behalve vreemd aan de culture of emotionalism. Volgens Furedi hebben gevoelens 
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vandaag de status van de enige echte bron van authenticiteit gekregen.
154

 Zelf formuleert 

Dijkstra haar intuïtieve bevindingen als volgt: “With bathers it was very clear to me that they 

were more or less a self-portrait. They showed what we don’t want to show anymore but still 

feel.”155 

Om het innerlijke van de modellen in beeld te kunnen brengen, moeten deze eerst hun 

masker afzetten. Er zijn verschillende manieren van tewerk gaan die fotografen gebruiken om 

contact te leggen met hun modellen en om vertrouwen op te bouwen zodat de modellen hun 

individualiteit en persoonlijke gevoelens zouden blootleggen voor een foto. Rineke Dijkstra 

bouwt geen relatie met haar baders op, ze benadert hen als volkomen vreemden en vraagt om 

hen te mogen fotograferen. Deze aanpak past bij de doelstelling van de fotografe. Ze wil 

immers naast de onbewuste persoonlijke details, tevens de kloof vastleggen tussen het 

gewenste imago en het werkelijke zelfbeeld van de baders.   

Haar vriendelijkheid stelt de kinderen gerust, maar ze voelen zich vanzelfsprekend niet 

op hun gemak en houden zich eerder gereserveerd. Om toch tot de innerlijke wereld van haar 

modellen te doorbreken, gebruikt de fotografe het principe dat eveneens door E. Goffman 

werd aangekaart. Hij heeft immers in Behavior in Public Places: Notes on the Social 

Organization of Gatherings (1963) opgemerkt dat als men moe of geïrriteerd is, men het 

dragen van een masker niet kan volhouden en zijn echte gezicht toont.
156

 Rineke Dijkstra laat 

haar modellen een tiental minuten voor haar camera staan. Het zijn wellicht minuten van 

gênant en onzeker in dezelfde pose wachten, de pose die uiteindelijk door de vermoeidheid 

van het lichaam wordt aangetast en persoonlijke gevoelens en bezorgdheden van het model 

begint te verraden. 

Het maskeringsproces manifesteert zich onder andere ook in de manier waarop we ons 

aankleden.
157

 Meestal wordt bijna het hele lichaam bedekt, maar Dijkstra’s strandgangers 

dragen nauwelijks kleren. Hun badpakken laten geen detail van hun houding onopgemerkt. 

Bovendien zijn de foto’s haarscherp en van groot formaat, waardoor de kinderen op de foto’s 

bijna levensgroot lijken te zijn. Alle bijzonderheden en oneffenheden van de lichamen van de 

modellen zijn goed zichtbaar, beter zelfs dan in het echte leven – blauwe plekken op de 

benen, bleke huid, puistjes, mollige of magere vormen en dergelijke meer.  
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Een andere truc die de fotografe gebruikt om de lichamelijke en emotionele 

kwetsbaarheid van haar jonge modellen te benadrukken is door hen te isoleren van hun 

vrienden en ouders en door hen tegelijkertijd tegenover de zee te plaatsen die vaak symbool 

staat voor natuurgeweld. De kijker vallen de fragiliteit en de hulpeloosheid van deze 

kinderlijke lichamen meteen op. 

De meeste kustcritici merken een zekere tederheid waarmee Dijkstra de jongeren 

fotografeert en die in de foto’s gelezen kan worden.
158

 Andy Grundberg komt tot de conclusie 

dat haar camera geen instrument is van het binnendringen, aangezien de platte, frontale stijl 

respectvol zou zijn tegenover de onbekenden die ze aanspreekt en vraagt voor haar camera te 

poseren – op deze manier kunnen ze immers zichzelf concentreren op hun eigen 

presentatie.
159

 Maar het is niettemin Dijkstra zelf die zowel het moment, als het model bepaalt 

dat ze wil fotograferen, alsook de kadrering, de technische bijzonderheden van de foto en de 

tijdspanne waarvoor het model moet “bevriezen”. Katy Siegel beschrijft het hele proces 

terecht als het vastleggen van momenten van hulpeloze kwetsbaarheid.
160

 Deze kwetsbare 

positie van de kinderen die zich aan de fotografe toevertrouwen, wordt enigszins versterkt 

door de wreedheid van het medium zelf die Barthes als volgt omschrijft: 

“The Photograph is violent: not because it shows violent things, but 

because on each occasion it fills the sight by force, and because in it 

nothing can be refused or transformed.”
161

 

 De strandgangers worden dus automatisch kwetsbaar tegenover het publiek dat naar 

hun afbeeldingen staart, al hun lichamelijke onvolkomenheden aandachtig bekijkt, hun zorgen 

en gevoelens ontcijfert. Niets aan hun kleren of houding kan nog veranderd worden. “The 

private is consumed as such, publicly.”
162

  

Men mag echter niet aannemen dat Dijkstra op een egoïstische wijze gebruik maakt van 

haar modellen. Ze esthetiseert hun kwetsbaarheid met behulp van de prachtige kleuren, de 

“respectvolle” frontale stijl en de technisch perfecte uitvoering van de foto’s. De aanzienlijke 

afstand die ze neemt van haar modellen benadrukt enerzijds het isolement en de 

kwetsbaarheid van hun fragiele lichamen, maar anderzijds respecteert die ook de persoonlijke 
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ruimte van de modellen. De fotografe wil de innerlijke wereld van de kinderen niet brutaal 

binnendringen, ze observeert slechts van op een fatsoenlijke afstand.   

Deze respectvolheid en gevoeligheid van de kunstenares wordt nog beter zichtbaar als 

men haar reeks naast de reeks Kids van Bratkov zet. De fotograaf heeft de kinderen in een 

claustrofobische ruimte geplaatst. Bovendien wordt de visuele ruimte eveneens beperkt door 

het opdringerige kader dat de lichamen van de kinderen nauw omsluit. De afstand die de 

fotograaf tot zijn modellen houdt, is eveneens dreigend. Bratkov dringt de persoonlijke ruimte 

van de afgebeelde individuen vrij agressief binnen en nodigt de kijker om hetzelfde te doen 

door middel van het eerder kleine formaat van zijn foto’s. Terwijl het grote formaat van de 

foto’s van Dijkstra een zekere afstand veronderstelt die de kijker moet nemen om de foto’s 

goed te kunnen bekijken, nodigen de kleine foto’s van Kids de kijker uit dichter te komen.
163

 

De kwetsbaarheid van de jonge modellen van Bratkov wordt dus gesuggereerd door de 

enigszins agressieve aanpak die de kunstenaar hanteert bij het fotograferen. 

Net als in Strandportretten gaat het in Kids (alleszins in de hedendaagse mentaliteit) 

überhaupt om kwetsbare zielen en lichamen van kinderen die dan ook hulpeloos tegenover de 

figuur van de fotograaf staan. Maar Bratkov voegt er nog een betekenislaag aan toe. Er wordt 

immers eveneens een emotionele en lichamelijke kwetsbaarheid van kinderen gesuggereerd 

tegenover de perverse neigingen van volwassenen.  De seksuele en pedofiele connotaties die 

door de meeste foto’s uit de reeks worden opgeroepen, wekken meteen afkeer van het 

gesuggereerde en bezorgdheid om de gefotografeerde kinderen en hun emotionele wereld. De 

lichamelijke kwetsbaarheid wordt op sommige foto’s door de eerder defensieve houdingen 

van de kinderen uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld op de foto Jenya (afb. 22), waar de jongen zich 

angstig terug lijkt te trekken. Bratkov gebruikt eveneens de fragiliteit van de kinderlijke 

figuren om hun lichamelijke kwetsbaarheid te onderstrepen (zoals het piepkleine lichaam van 

Sonya (afb. 19) en de broosheid van het bovenlichaam van Jenya (afb. 22)). 

De controverse omtrent perversiteit die de reeks in Oekraïne en Rusland heeft 

veroorzaakt (die meer in detail in het paragraaf 3.6 besproken zal worden), bewijst dat het 

onderwerp van de kwetsbaarheid van kinderen tegenover pedofielen daar tot de taboesfeer 

behoort. Deze connotaties zijn enigszins verbonden met het concept van de maatschappelijke 

kwetsbaarheid waarop hieronder dieper ingegaan zal worden. 
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3.2.2 Maatschappelijke kwetsbaarheid 

 

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid werd ontwikkeld in het begin van de 

jaren tachtig.
164

 Nicole Vettenburg, die aan de oorsprong van de theorie stond, geeft de 

volgende definitie: 

“Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of de bevolkingsgroep die in zijn 

contacten met de maatschappelijke instellingen (onder andere de school, de 

arbeidsmarkt, justitie enzovoort) vooral en steeds opnieuw met de negatieve 

aspecten wordt geconfronteerd en minder profiteert van het positieve 

aanbod.”
165

 

Het begrip slaat dus vooral op de gemarginaliseerde lagen van de samenleving die 

minder kans krijgen voor een degelijke levensstandaard, voor persoonlijke ontwikkeling en 

realisatie van ambities en die meer risico’s lopen in het alledaagse leven. Als een typisch 

kenmerk van een dergelijke toestand kan armoede worden beschouwd.
166

  In het oeuvre van 

Bratkov duiken steeds opnieuw maatschappelijk kwetsbare individuen op die de fotograaf 

telkens in een armoedige, marginale setting plaatst. De armoede wordt dan ook als oorzaak en 

rechtvaardiging voorgesteld van de slechte smaak die de gefotografeerde personen vertonen. 

 Bratkovs reeksen kinderfoto’s zijn geen uitzondering. In de tekst voor de catalogus van 

Manifesta 5 vertelt hij een anekdote uit de begindagen van zijn fotografische 

“kinderenverhaal”: 

“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 
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the windows. Suddenly hundreds of ghosts attacked me. They were children 

with bed 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.”
167

  

De belangstelling van de kunstenaar voor kinderen als onderwerp zou dus begonnen zijn 

met de empathie voor de bijzonder maatschappelijk kwetsbare weeskinderen. Sindsdien heeft 

hij tevens lijmsnuivers, jonge gedetineerden en potentiële seksdiva’s in beeld gebracht. In 

deze reeksen lijkt Bratkov zich geen zorgen meer te maken over de slechte smaak van de 

geportretteerden. De reeksen lijken een schreeuwende kritiek op de maatschappij, die zulke 

wantoestanden mogelijk maakt, te belichamen. De ouders die op een dergelijke manier hun 

eigen kinderen opsmukken, kunnen hen duidelijk niet beschermen van de agressieve 

buitenwereld. Integendeel, ze maken hun kroost aantrekkelijker voor allerhande 

perverselingen die de kinderen (of hun portretten in deze gedaante) zouden kunnen zien. 

Bovendien kunnen de kinderen dit zelfbeeld stilaan zelf beginnen te interneren. Niet alleen de 

ouders krijgen de schuld, want het is de hedendaagse samenleving in haar geheel die zulke 

ouders, alsook de traditie van dergelijke beelden, voortgebracht heeft. De aanvankelijke 

bedoeling van de foto’s bewijst de appellerende kracht die deze foto’s in de commerciële 

wereld hebben.  

Een interessante illustratie van het in beeld brengen van “de slechte invloed” van de 

ouders is de foto van een potentieel topmodel Vera (afb. 21). Het meisje zit op een versleten 

taboeret tegen een muur met oud behangpapier met bloemenmotief. Ze heeft een eerder 

bescheiden en gesloten pose aangenomen: het meisje lijkt zich achter haar handtas te 

verstoppen, haar benen zijn over elkaar geslagen en de blik in de verte gericht, wat haar 

afstandelijkheid extra benadrukt. Deze pose staat in opvallend contrast met het imago dat haar 

kleren en make-up proberen te creëren, een imago, dat zoals reeds werd vermeld, door haar 

ouders werd gekozen. Haar felrode jurkje met diep decolleté en haar even felle lippenstift 

trachten immers een beeld op te roepen van een sexy jonge vrouw, iets wat eveneens wordt 

onderstreept door het sensueel afgezakte schouderbandje van haar jurk. Toch doet het 

vruchteloos nagestreefde ideaalbeeld van de sexy verleidster eerder goedkoop en vulgair aan. 

Het contrast tussen de vrij afstandelijke houding en het eerder toegankelijke imago suggereert 

een zeker conflict tussen de identiteit van het meisje zelf en de verwachtingen van haar 

ouders. Men zou kunnen opmerken dat wat het gewicht en de lichaamsbouw betreft, het 
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mollige meisje niet helemaal voldoet aan de typische parameters van een fotomodel, wat haar 

ongemakkelijke houding zou kunnen verklaren. Bratkov speelt handig met licht door de helft 

van het gezicht en een deel van het lichaam minder belicht te houden, waardoor het beeld van 

het meisje een romantische en mysterieuze toets krijgt die overeenstemt met haar enigszins 

dromerige blik. De foto zou dus ook geïnterpreteerd kunnen worden als een allegorie van de 

weerloosheid van een romantische persoonlijkheid tegenover het pragmatisme van de sociale 

omgeving.  

Vettenburg stelt dat één van de belangrijkste uitingen van de maatschappelijke 

kwetsbaarheid van kinderen moeilijk gedrag is.
168

  De poses van sommige kinderen in Kids 

lijken dat te bevestigen, des te meer omdat ze niet vreemd aan deze kinderen schijnen te zijn. 

De kijker die de ontstaanscontext van de reeks kent, krijgt dus een bondige uiteenzetting van 

de voornaamste principes van de theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid aan de hand 

van enkele visuele voorbeelden. 

 

Het werken met kinderlijke modellen zonder het thema van de kwetsbaarheid aan te 

raken, is quasi onmogelijk, maar zowel Dijkstra als Bratkov werken daar bewust mee en 

voegen extra semantische lagen aan het begrip toe. Terwijl Dijkstra de emotionele en 

lichamelijke kwetsbaarheid op zich op een redelijk poëtische manier in beeld brengt, legt 

Bratkov eerder de gevaren vast die de kinderen in de huidige post-Sovjetmaatschappij lopen. 

Strandportretten en Kids lijken een bewijs te zijn dat kwetsbaarheid een belangrijk deel is van 

het kind-zijn, alleszins in de hedendaagse samenleving. 

 

3.3 Rollenspel 

 

“It is probably no mere historical accident that the word 

person, in its first historical meaning, is a mask. It is rather a 

recognition of the fact that everyone is always and everywhere, 

more or less consciously, playing a role… It is in these roles 

that we know each other; it is in these roles that we know 

ourselves.”
169
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Elke mens heeft een reeks rollen die hij in zijn dagelijkse leven speelt, zoals 

bijvoorbeeld de rol van een zoon, de echtgenoot, de vader, een koper in een winkel, een 

projectmanager, enzovoort. Het werd al in het tweede hoofdstuk aangehaald dat het uitvoeren 

van dergelijke rollen de identiteit vormgeeft.
170

 De rol interneren begint meestal met het 

louter naspelen van de stereotypes die aan de rol gekoppeld zijn. Geleidelijk aan begint men 

zelf in zijn rol te geloven en die creatief te vervullen, het wordt een deel van de identiteit. Het 

proces van het interneren van een rol die uiteindelijk de identiteit gaat bepalen, kunnen we 

ook volgen in de fotoreeks Olivier (afb. 15) waarmee Rineke Dijkstra het proces van het 

omvormen van een kwetsbare en gevoelige jongen in een soldaat getoond heeft. Maar de 

reeksen Kids en Strandportretten hebben deze in tijd uitgestrekte dimensie niet, ze stellen 

aparte momentopnamen van de wording van verschillende individuen voor, een doorsnede 

van het proces op een willekeurig moment.  

Volgens Goffman is het uitgevoerde in een rol zelf een soort beeld van het individu dat 

hij aan anderen tracht op te dringen.
171

 Daarbij speelt niet alleen zijn performance een rol van 

belang, maar ook de context.
 172

 Zo onderscheidt Goffman verschillende aspecten van de 

context (die hij doorgaans front noemt), zoals het uiterlijk, kledij, plaats waar de performance 

plaatsgrijpt en dergelijke meer. Een deel van de verantwoordelijkheid van de creatie van het 

beeld van een persoon valt bovendien ook op de partij die de boodschap van het zelfbeeld 

moet decoderen. Als men deze principes in het kader van de fotografie bekijkt, valt het belang 

van de fotograaf, alsook dat van de kijker voor de identiteitsconstructie van de geportretteerde 

niet te ontkennen. Op dit laatste zal later dieper ingegaan worden in paragraaf 3.6. 

 

3.3.1 Model als uitgangspunt van identiteitsconstructie  

 

Algemeen kan vastgesteld worden dat de werkelijke identiteit van de referent een 

relatief kleine rol speelt in de identiteitsconstructie (in vergelijking met de opzet van de 

fotograaf en van het referentiekader van de kijker), maar niettemin is zijn aanwezigheid van 

essentieel belang om het proces te initiëren. De mate van zelfstandigheid die bij het maken 

van Strandportretten en Kids aan de modellen werd verleend, is echter verschillend. 

Rineke Dijkstra heeft een voorkeur voor jonge modellen die de schaal van haar 

fotoreeks overstijgt. Zelf legt ze dit als volgt uit: 
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“Their [children’s] appearance is more abstract to me. When somebody 

becomes older they have a personality that distinguishes them from others, 

but with teenagers it’s much more… […] like an open book or something. 

Their lives can go in all directions: they are not completely filled in yet.”
173

 

Deze diffuse identiteit van de (pre)adolescente modellen is met andere woorden nog niet 

volledig afgebakend, wat doorslaggevend is voor de kunstenares. Hun zelfbewustzijn staat 

eveneens nog niet helemaal op punt, daar ze toch vrij veel details van hun zelfpresentatie over 

het hoofd zien. Ze kunnen met andere woorden nog niet zo goed verschillende rollen spelen, 

of alleszins nog niet op een creatieve manier. Precies die details, die aan de aandacht van de 

modellen waren ontsnapt, fascineren Dijkstra en verlenen de afbeeldingen een opvallende 

individualiteit. Bratkov tracht daarentegen die momenten te vangen wanneer het plaatje 

visueel volledig klopt, en werkt eerder met tegenstrijdigheden op semantisch niveau. Daarbij 

werkt hij ook graag met en rond stereotiepe beelden (in tegenstelling tot Dijkstra die telkens 

aspecten opzoekt die haar modellen anders maken dan anderen).
174

 

Om een rol foutloos te kunnen spelen, moet men in Goffmans termen het vermogen 

beheersen om de given off informatie te manipuleren, wat betekent dat de theatrale controle 

over het hele lichaam moet verworven worden.
175

 Daarbij wil men telkens een geïdealiseerd 

beeld van zichzelf opvoeren.
176

 De tegenstrijdige details moeten dus nauwkeurig verborgen 

worden. Hoewel het volgens Diane Arbus ook voor volwassenen niet evident is, kampen 

kinderen daarbij met veel meer problemen.
177

 Rineke Dijkstra heeft bijvoorbeeld opgemerkt 

dat de houding van de handen een groot probleem vormt bij het poseren voor een foto van kop 

tot teen.
178

 J. Fast vergelijkt dit probleem, dat zo acuut in de adolescentie blijkt te zijn, met de 

ervaring van de amateurtoneelspelers die hun handen “als lastige aanhangsels” zien.
179

 De 

strandgangers die door Dijkstra worden aangesproken, zijn een soort amateurtoneelspelers. Ze 

zijn geen professionele fotomodellen en hebben weinig ervaring met het poseren voor een 

onbekende professionele fotograaf. Ze hebben de expressieve kracht van hun lichaam nog niet 

onder de knie. 
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Op de strandportretten vertaalt het zich vaak in een uiterst gespannen houding van de 

handen. Zelfs als de armen gewoon hangen, zijn ze niettemin zichtbaar gespannen (afb. 3-4, 

10). Vele gefotografeerden vinden blijkbaar tevens dat één hand op een dij leggen er mooier 

en natuurlijker uitziet (afb. 1-2, 8-9, 11).  Deze onbeholpenheid en bezorgdheid over de 

houding van de handen verraadt telkens dat de kinderen een geïdealiseerd en tegelijkertijd 

spontaan ogend beeld van zichzelf willen scheppen. In haar interview met Jessica Morgan 

erkent Dijkstra dat ze bewust gebruik gemaakt heeft van dit fenomeen.
180

 Bewust of onbewust 

heeft ze het bovendien voor haar modellen moeilijker gemaakt door hen voor een tiental 

minuten geconcentreerd te laten staan op hun zelfpresentatie, meer dan genoeg tijd om van 

elke pose moe te worden en die in twijfel te trekken. Naast handen is het ook vaak de blik van 

het kind die niet met het gewenste ideaalbeeld overeenstemt, zoals bijvoorbeeld de blik van 

het meisje op de Hilton Head Island, South Carolina, VS, 24 juni 1992 (afb. 2) die haar angst 

om dik op de foto over te komen, verklapt.  

Goffman schrijft in dit verband over een zekere asymmetrie van de communicatie van 

een identiteitsbeeld.
181

 Het publiek is immers bewust van de wens van de persoon die een rol 

speelt, om zich op een geïdealiseerde wijze in die rol te presenteren. Daarom zijn de kijkers 

zeer attent om naast de given informatie ook de given off details op te vangen, terwijl het 

individu op dat moment bewust is van louter één stroom van communicatie, namelijk de given 

informatie. Rineke Dijkstra doet beroep op deze discrepantie, maar, wat Michael Fried terecht 

opmerkt, zonder daarbij haar jongeren in verlegenheid te brengen.
182

 

Een ander aspect van het thema kan opgemerkt worden in groepsportretten op het 

strand. Op deze foto’s komt de ware rolverdeling binnen de groep tot uiting, die een licht 

werpt op zowel de persoonlijke bijzonderheden van de leden ervan als ook op hun onderlinge 

relaties. Op de foto die op 30 juli 1993 op het strand in Jalta genomen werd (afb. 5), ziet men 

als het ware een gezinnetje. Het oudere meisje lijkt haar moeder na te bootsen door een voor 

Sovjetvrouwen zeer typische “fotogenieke” pose aan te nemen. Haar kleren zijn fatsoenlijk en 

het haar is netjes gekamd. Het meisje staat bovendien ook vrij zelfstandig, een beetje naar de 

jongen toegekeerd. Het kleinste meisje plakt aan het oudere, maar ze wil de jongen ook niet 

volledig uitsluiten. Haar arm fungeert als een binding tussen de groepsleden. De jongen staat 

een beetje apart en volledig frontaal, zoals een “echte” onafhankelijke en zelfstandige 

volwassen man. Door de onbewuste lichaamstaal binnen verschillende groepen te 
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onderzoeken, is J. Fast tot de conclusie gekomen dat als een groep liniaal staat, de leden met 

een hogere status zich aan de uiteinden ervan bevinden.
183

 Interessant is dat de jongeren op 

deze foto deze regel hoogstwaarschijnlijk onbewust hebben gevolgd. Dergelijke kleine details 

die in overvloed te vinden zijn op de foto’s van Dijkstra, verlenen de geportretteerde 

individuen nog meer individualiteit en communiceren in hun totaliteit het identiteitsbeeld van 

elke strandganger aan de kijker.  

Men ziet op elke foto uit de reeks echte jongeren met hun eigen karaktereigenheid, met 

al dan niet een speciale verhouding tegenover hun vrienden. Hoewel de kinderen eerder een 

klassiek rollenpatroon voor de fotografe uitvoeren (van strandgangers, vriendjes, van een 

schoonheid of een fashionista), is de manier waarop ze dat doen, wat vaak onbewust wordt 

bepaald, iedere keer bijzonder. Zo kan de kijker verrast worden door het sterke karakter dat 

een klein meisje op Coney Island,  New York, VS, 9 juli 1993 (afb. 6) uitstraalt. Haar 

lichaamshouding communiceert aan het publiek haar belangrijkheid en onafhankelijkheid 

(alleszins in haar opinievorming), en de blik  verraadt zelfs een zekere ontevredenheid met de 

fotografe (misschien omdat het zo lang duurt om de foto te maken). Maar er lijkt ook een 

tikkeltje onzekerheid door te sijpelen. 

In de reeks Kids worden er eveneens rollen gespeeld, maar de inbreng van de kinderen 

in dat proces is anders. De concrete rol die het kind moest spelen en de setting werd wellicht 

telkens door de fotograaf bepaald. Voor een groot deel van de front (schmink en kleren) 

hebben de ouders gezorgd (alhoewel misschien met de goedkeuring van de kleine modellen 

zelf). De perfectie die Bratkov nastreeft bij het nabootsen van stereotiepe beelden laat weinig 

ruimte voor onbewust ontsnapte details van de pose of de blik van de gefotografeerde 

kinderen, maar die is niettemin gunstig voor de modellen. Ze willen immers een geïdealiseerd 

beeld van zichzelf scheppen (al dan niet in een aan hen vreemde rol) en de fotograaf geeft ze 

de mogelijkheid dat te doen. Wat de kinderen echter niet weten, is dat hun idealen eerder 

twijfelachtig zijn en voornamelijk aan de commerciële cultuur refereren. Dit gegeven wordt 

door Bratkov gebruikt om de in de samenleving gangbare waarden aan het licht te brengen en 

de door deze waarden getekende nationale identiteit af te beelden. Ook Viktor Misiano 

schrijft over de angstaanjagende sociale werkelijkheid die door het schijnbaar overtuigende 

karakter van de fotoreeks in beeld wordt gebracht.
184
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3.3.2 Fotografen als medescheppers van identiteit 

 

In de fotografie nemen kunstenaars dus eveneens een actieve rol in bij de 

identiteitsconstructie van de geportretteerde.
185

 In het geval van de reeks Kids werd de rol die 

het kind zou gaan spelen, evenals de bijpassende setting,  door de kunstenaar bepaald. Daarbij 

dienden zowel persoonlijke bijzonderheden van het kind, als de interesses van de fotograaf als 

inspiratie. Bratkov heeft er echter altijd op gelet dat het kind zelf in de rol geïnteresseerd zou 

zijn.
186

  

Naast de rol, de setting en de front zijn tevens de keuze van het perspectief, belichting, 

afstand tussen de camera en het model, alsook het formaat van de foto’s belangrijk bij de 

identiteitsconstructie van de geportretteerde. Al deze aspecten vormen als het ware een 

abstract kader van de identiteit van het afgebeelde individu dat door zijn persoonlijke inbreng 

gespecificeerd moet worden. Dat is althans wat op de foto’s uit Strandportretten gebeurt. De 

kunstenares heeft een setting uitgekozen die bepaalde eisen stelt aan de poserende jongeren. 

In één van haar interviews vermeldt Dijkstra dat veel foto’s die in het kader van de reeks 

ontstonden, uiteindelijk niet in de reeks zijn opgenomen omdat ze niet beantwoordden aan 

haar doelstelling.
187

 Het resultaat van de strenge selectie is indrukwekkend. Men ziet namelijk 

op elke foto een persoonlijkheid met een bepaalde (alhoewel wellicht nog niet volledig 

ontwikkelde) identiteit, hoewel de achtergrond en de rol die de geportretteerden spelen 

dezelfde zijn.  

In Kids is de situatie enigszins anders. Het werkprocedé dat Bratkov toepast, is dat van 

een commerciële fotosessie, waarbij de foto’s snel worden getrokken zodat het model zich 

goed zou kunnen concentreren op eigen presentatie, maar nog niet zou overstappen tot 

zelfreflectie. In één van zijn interviews vertelt de kunstenaar dat als hij kinderen fotografeert, 

alles in de vorm van een spel wordt georganiseerd.
188

  De kunstenaar wil niet tot het binnenste 

van de kinderen doordringen.  De fotosessie wordt veeleer als een toneelstuk (of een repetitie 

ervan) opgevat. Een veel kleiner formaat en stereotiepe verhalen dragen eraan bij dat de kijker 

niet de echte persoonlijkheid van de afgebeelde kinderen ziet, alleen het masker van hun rol.  

Zo slaagt elke foto er in om een eigen verhaal te vertellen. De beelden presenteren niet 

gewoon de fotomodellen, maar telkens een personage met een naam, een karakter en 
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misschien zelfs een bepaald levenstraject. De fotograaf plaatst zijn camera recht tegenover 

zijn kleine modellen, maar op een iets lagere hoogte, waardoor ze grootser lijken te zijn en 

meer gewicht lijken te hebben om zo een volwaardig personage te worden. Er zijn steeds heel 

weinig attributen aanwezig en de opstelling wordt redelijk bescheiden gehouden, maar de 

suggestieve kracht van de foto’s is immens doordat de kunstenaar telkens details gebruikt, die 

in hun samenhang goed herkenbaar zijn, om de verbeeldingskracht van de kijker te 

stimuleren. Zo lijkt de foto Alena (afb. 20) bijvoorbeeld de kijker het verhaal van een 

moderne Schone Slaapster te vertellen, maar in plaats van de appel heeft ze een “vergiftigde” 

plastic beker gekregen en kan ze wellicht niet rekenen op een romantische happy-end.  

Seksuele connotaties zijn hier opmerkelijk – fel geschminkte lippen, een kort rood jurkje en 

netkousen. Alena slaapt op de zetel, maar haar lichaam ziet er stijf en gespannen uit, waardoor 

het vermoeden wordt aangewakkerd dat er iets verkeerds aan de hand is. Het plastic bekertje 

in haar hand wekt associaties op met het uitgangsmilieu, waar date rape drugs een gekend 

fenomeen zijn. Het feit dat het om een plastic bekertje gaat, doet vermoeden dat het meisje op 

een feestje is geweest en mogelijk alcohol (al dan niet vermengd met drugs) aangeboden heeft 

gekregen, die ze in haar streven om volwassen te worden waarschijnlijk maar al te graag 

aanvaard heeft.  

Het lijkt ook interessant om hier de twee beeldstrategieën, die Michael Fried in zijn 

boek Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot (1980) 

onderscheidt, namelijk theatraliteit en absorptie, bij te betrekken. Absorptief, of anti-

theatraal, noemt hij kunstwerken die de kijker als het ware negeren, hem behandelen alsof hij 

er niet is.
189

 Hoewel de foto’s van Rineke Dijkstra op het eerste gezicht theatraal ogen (de 

geportretteerden schijnen nadrukkelijk naar de toeschouwer te kijken), is Michael Fried echter 

van mening dat haar aanpak eerder anti-theatraal is omdat ze juist de onbewuste momenten 

nastreeft wanneer de kinderen zodanig bezig zijn met hun presentatie dat ze in zichzelf 

keren.
190

 In de reeks Kids daarentegen ziet men zowel in hun gedachten geabsorbeerde, als 

bewust naar de waarnemer kijkende personages, maar in essentie zijn de foto’s omwille van 

de aanpak van de kunstenaar nadrukkelijk theatraal. De kinderen poseren voor hun 

portfoliofoto’s om de modeagentschappen te laten zien dat ze niet alleen fotogeniek zijn, maar 

dat ze eveneens verschillende rollen op een herkenbare en duidelijke manier kunnen spelen, 
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wat vaak nodig is in de commerciële fotografie.
191

 Bratkov gebruikt bovendien de frontale en 

centrale plaatsing van de modellen, de felle en soms dramatische belichting en de suggestieve 

kracht van de attributen om het theatrale effect visueel te versterken.  

 

Men kan dus de conclusie trekken dat de kijker alleen het resultaat van de 

samenwerking van het model en de fotograaf kan aanschouwen. Bovendien is het bijzonder 

moeilijk  (zo niet onmogelijk) om met enige zekerheid de bijdrage van het model en van de 

fotograaf scherp af te bakenen. Het blijkt eveneens dat kinderen hun rollen vrij stereotiep 

benaderen (vandaar de grote overeenkomsten in poses in Strandportretten en de 

herkenbaarheid van de situaties in Kids), maar de kunstenaars gaan met dit fenomeen op 

verschillende manieren om. Terwijl Dijkstra de stereotiepe maskers probeert te doorbreken en 

van het falen van acteervermogens van de kinderen profiteert, laat Bratkov zijn modellen een 

stereotype verpersoonlijken. Het komt echter naar voren dat stereotiepe maskers niet 

transparant zijn, maar juist de individualiteit van de referent feilloos voor de blik van de kijker 

wegsteken. 

 

3.3.3 Via performance naar identiteit 

 

Zoals reeds in het tweede hoofdstuk werd aangegeven, is identiteit volgens Goffman en 

andere wetenschappers het resultaat van een sociale communicatieve perfomance. Door 

basisrollen in het alledaagse leven te vervullen, komt men tot zijn identiteit. Maar identiteit is 

bovendien dynamisch en wordt na elke nieuwe performance aangepast. Door voor de 

camera’s van Bratkov en Dijkstra te poseren, bouwen de kinderen een extra laag van hun 

identiteit op. En dat zowel in het echte leven als in de ogen van de kijker die de kunstwerken 

aanschouwt. 

De (pre)adolescenten uit Strandportretten krijgen na de fotosessie wellicht meer 

zelfzekerheid en geloof in hun bijzonderheid, zeker tegenover hun vriendjes op het strand die 

niet door de fotografe uitgekozen werden, maar ook nadien blijft deze ervaring 

hoogstwaarschijnlijk lang bij. Ze voelen zich misschien zelfs een beetje fotomodellen, want 

de kunstenares wekt een professionele indruk op. Dijkstra stuurt bovendien steeds de foto’s 

naar de gefotografeerden, die ze dan in een album bewaren of in een kader op een zichtbare 
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plek in het huis kunnen tentoonstellen.
192

 Zelfs als ze de fotoreeks nooit in een museum 

gezien hebben en daarover niets weten, wordt de foto en het verhaal dat erachter ligt een deel 

van hun identiteit.  

Ook voor de kijker zijn het geen gewone kinderen meer. Ze worden bijzonder alleen al 

omdat ze door de kunstenares uitgekozen en tot een kunstwerk werden gemaakt. De museale 

context draagt bij aan hun gewichtigheid. Hun levensgrote portretten kunnen tevens naast een 

portret van een belangrijke figuur hangen en daarbij even belangrijk zijn.  Zo ook in het 

Stedelijk Museum Amsterdam, waar de foto’s in de permanente collectie worden 

tentoongesteld. De bezoeker gaat voorbij het portret van koningin Beatrix (van de hand van 

Luc Tuymans) voordat hij bij de zaal die door de strandportretten wordt ingenomen, komt.  

Omdat de performance, die de kinderen voor de fotografe op het strand uitgevoerd 

hebben, de enige is die de kijker gezien heeft van deze individuen, blijven ze bovendien voor 

hem voor altijd “de strandgangers”. Het wordt hun definitie en essentie. De kijker kan een 

karakter en een unieke persoonlijkheid in de portretten menen te ontdekken, maar het blijven 

in de eerste plaats jongeren op het strand. Hun identiteit in de ogen van de kijker zal 

bovendien voor altijd getekend zijn door hun puistjes en wondjes, verbrande huid, gênante 

natte plekken op badpakken en andere in werkelijkheid kleine en zeer tijdelijke details. 

Bepaalde aanpassingen van de identiteit gebeuren ook in Kids na de fotosessie. Ze 

worden plotseling echte fotomodellen met professionele portfoliofoto’s. Bovendien worden ze 

al voor een stuk die seksdiva’s die ze voor de camera opgevoerd hebben. Niet alleen omdat ze 

de rol een beetje geïnterneerd hebben door te poseren, maar ook omdat ze net als volwassen 

fotomodellen zulke seksueel getinte foto’s in hun portfolio’s hebben. Het verschil schuilt 

echter in de graad van hun mentale en fysieke ontwikkeling. De toekomst van deze kinderen 

wekt zorgen omdat ze iets nadoen, wat ze pas na jaren volkomen zullen kunnen begrijpen. De 

foto’s worden niettemin hun visitekaartjes en de modeagentschappen zullen hun oordeel over 

de jonge modellen alleen op basis van deze foto’s vellen.  

De impact van deze beelden op de levens van de kinderen is dus veel groter dan bij 

Strandportretten, maar dan vooral door een ander karakter van de ontstaanscontext. De 

strandportretten zijn immers als kunst geconcipieerd en gecreëerd, terwijl Kids binnen de 

commerciële context van de modefotografie is ontstaan en nadien tot kunstwerk verheven 

werd. Dijkstra heeft haar jongeren zelf uitgekozen, terwijl de Oekraïense kinderen het 

initiatief op zich hebben genomen (met behulp van hun ouders weliswaar) en Bratkov 
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gecontacteerd. Bovendien geeft Dijkstra geen voor hen vreemde rol aan de jongeren: ze waren 

strandgangers voordat de kunstenares hen aangesproken heeft en ze blijven strandgangers op 

de foto, terwijl de kinderen van Bratkov iets moeten spelen wat ze (nog) niet zijn. Dat zorgt 

tevens voor een drastischere aanpassing van de identiteit. 

Hoe theatraal Bratkov ook te werk gaat, de kijker bouwt een beeld van de identiteit van 

de referent enkel op basis van de informatie die hij krijgt uit de foto’s op. De kinderen hebben 

geen andere dimensie voor de kijker, dan die van hoertjes, seksdiva’s en slachtoffers van 

seksuele mishandeling. Hoewel het beeld volkomen ongepast lijkt te zijn, heeft de kijker geen 

ander toevluchtsoord. De uitgebeelde stereotypes zijn zodanig vlak dat de blik langs de 

beelden glijdt en geen detail kan vangen om er een volwaardige identiteitsconstructie aan te 

kunnen ophangen. (Hoe stereotypes precies werken, zal later in het punt 3.4.2 nagegaan 

worden.)  

In beide reeksen is het echter duidelijk dat het zelfbeeld dat kinderen aan de kijker 

proberen te verkopen niet volledig met hun innerlijke wereld overeenstemt. Deze discrepantie 

blijkt zeer voordelig te zijn voor beide fotografen. In het geval van Strandportretten worden 

met behulp ervan de principes van de zelfpresentatie aan het licht gebracht, terwijl Bratkov er 

beroep op doet om het publiek te choqueren en zo aan het denken te zetten over de waarden 

en de normen waaraan men zich in het dagelijkse leven houdt. Het seriële karakter van de 

kinderportretten van zowel Bratkov, als Dijkstra, nodigt de kijker uit om een beeld van de 

maatschappij te vormen waarin de kinderen opgroeien. Via de performance van de jongeren, 

krijgt dus ook de maatschappij een door de kijker geconstrueerde identiteit. De nationale 

identiteit van Oekraïne rond de millenniumwisseling die in Kids ontleed kan worden, kan dan 

ook niet anders dan oppervlakkig en moreel dubieus beschreven worden.  

 

3.4 Invloed van massamedia en mediastereotypes 

 

De rol die televisie en andere massamedia in de hedendaagse maatschappij spelen, 

verklaart de populariteit van het thema bij maatschappijcritici. De precieze impact van de 

massamedia wordt slechts geleidelijk aan duidelijk, maar het is vandaag reeds evident dat de 

invloed ervan op het referentiekader, en zelfs op de hele wereldbeschouwing van elke persoon 

die (vaak ongemerkt) toegang heeft tot de massacultuur, immens is.
193

 Daarom is deze 
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problematiek onlosmakelijk verbonden met het thema van de identiteit, en niet alleen op het 

persoonlijke, maar ook op het nationale niveau. Martin Esslin verklaart het als volgt: 

“The identity of a culture, the selfimage of a nation is formed by the 

concepts, myths, beliefs and patterns of conduct that are instantly 

recognized by the members of that social entity as being particularly theirs. 

[…] No other single factor of our present-day civilization is so all-

pervasive, so influential, so totally accessible to and shared by all 

individuals in society as is the world presented on television.”
194

  

De draagwijdte van de media bewerkstelligt dus de creatie van een maatschappelijk 

gedeelde wereld die de nationale identiteit direct bepaalt. Deze door de media gecreëerde 

wereld baseert zich grotendeels op vaste en herkenbare beelden. 

 

3.4.1 “TV is the culture”
195

: impact van televisie en reclamespots 

 

“The playwright Bertolt Brecht advocated the use of drama as an 

instrument of social engineering, a powerful teaching tool to change 

people’s lives. […] It is ironic that the truest fulfillment of Brecht’s 

postulates of a didactic drama designed to convert mankind to Communism 

should have come in the TV commercials of capitalism. […] Commercials 

are the true didactic drama of our age, a drama that powerfully affects the 

way of life of the millions of spectators indoctrinated through it.”
196

 

Met deze woorden beschrijft Esslin de impact van commerciële televisiebeelden op de 

hedendaagse maatschappij. Reclamespots zijn een belangrijk bestanddeel van televisie, maar 

niet het enige. Het principe waarop de werking van verschillende soorten 

televisieprogramma’s berust is echter hetzelfde. De informatie wordt steeds in de visuele 

vorm overgedragen en gepresenteerd volgens de klassieke dramaprincipes.
197

 Het visuele 

karakter van de informatie bepaalt de manier waarop deze wordt ontvangen. Zo heeft het 

onderzoek van R. Willems aangetoond dat beelden sneller en op een andere manier door de 

hersenen worden verwerkt dan rationele gedachten. Ze worden met name meteen omgevormd 
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tot kennis en opgeslagen in het onbewuste langetermijngeheugen dat ons gedrag en 

besluitvorming stuurt. De opgeslagen visuele informatie wordt eveneens onbewust gebruikt 

als een standaard waartegen alle nieuwe informatie wordt gewogen.
198

 De dramatische taal 

van televisie, die een reeds bewezen effectief middel is om een breed publiek aan te spreken, 

bevordert de verspreiding van beelden. De inhoudelijke eenvoud speelt deze verspreiding ook 

in de hand.
199

  

Meerdere maatschappij- en mediacritici waarschuwen reeds decennialang voor de 

valstrikken van de massamedia.
200

 Esslin merkt in zijn boek The Age of Television dat 

televisie niet alleen de nationale identiteit reflecteert, maar ook aan de vormgeving ervan 

bijdraagt.
201

 De op televisie gepresenteerde wereld wordt door alle leden van de samenleving 

gemakkelijk herkend en dus gedeeld. Op deze manier wordt die een deel van de nationale 

identiteit en is bovendien in staat om ook andere aspecten van de nationale identiteit (zoals 

waarden, normen en idealen) te beïnvloeden.  

De rechtvaardigheid van Esslins opmerking wordt enigszins bewezen door het oeuvre 

van Sergey Bratkov. Niet alleen de reeks Kids, maar ook andere fotoreeksen van de fotograaf 

tonen een grote impact die de televisie op de Oekraïense samenleving uitoefent. Zo zien we 

op de foto #5 uit de reeks KIDS III (afb. 27) een soort preadolescente Oekraïense Avril 

Lavigne. Het meisje is gekleed en geschminkt als de rockster. Haar houding stemt eveneens 

overeen met het stereotiepe gedrag van een rockzangeres op scène, iets wat het meisje 

hoogstwaarschijnlijk alleen op televisie gezien heeft. Een Russische kunstcritica Irina 

Chmyreva heeft terecht opgemerkt dat gezichten van Bratkovs helden de idolen van de 

massacultuur reflecteren, hun eigen identiteit verliezen en op deze manier een symbool 

worden voor de sociale en culturele anomie.
202

 De global village waarin de wereld werd 

omgevormd door de media,
 
heeft dit Amerikaans geïnspireerd fenomeen in de Oekraïense 

context mogelijk gemaakt.
203

 De foto raakt dus niet enkel de problematiek van de invloed van 

televisie aan, maar tevens die van de invloed van de Westerse cultuur die via televisie en 

internet verspreid wordt op de Oekraïense samenleving.  
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Het onderzoek van J. Tunstall toont aan dat de media over de hele wereld sterk 

beïnvloed zijn door hun Amerikaanse tegenhangers. Dat uit zich niet alleen op het vlak van de 

structurele en functionele bijzonderheden van de media, maar ook in de waarden die ze 

meedragen.
204

 Esslin waarschuwt ook voor het gevaar waarin kleine naties zich bevinden. 

Hun identiteit dreigt immers uitgeroeid te worden omdat ze geen degelijke weerstand kunnen 

bieden aan de verspreiding van de Westerse waarden en levensstijl.
205

 Hetzelfde gebeurt 

blijkbaar stilaan met de (alhoewel niet bepaald kleine) post-Sovjetcultuur die in het heersende 

klimaat van de vrije markteconomie voorlopig niet standvastig blijkt te zijn, althans volgens 

Bratkov. De foto Mickey Mouse (afb. 26) toont aan dat Amerikaanse tekenfilms een deel van 

de lokale cultuur geworden zijn die gedeeld wordt door de post-Sovjetmaatschappij.  

Als een ander voorbeeld van de Westerse invloed kan het typische Amerikaanse geloof 

in de zelfbeschikking en vrijheid van elk individu aangehaald worden. Op een persoonlijk 

niveau uit dit geloof zich vaak als de honger naar zelfexpressie.
206

 In de Sovjetcontext werd 

daarentegen elke zelfexpressie aan banden gelegd.
207

 Kinderen werden dus opgevoed in 

dergelijke anti-individualistische tradities. Op de Oekraïense en Poolse foto’s uit de vroege 

jaren negentig van Rineke Dijkstra is het communistisch verleden van de landen nog goed 

zichtbaar. Haar kinderen presenteren zich uitermate neutraal en hebben dan ook eerder 

bescheiden kleren aan (afb. 3, 5, 8). Het lijkt erop dat ze niet willen opvallen (in tegenstelling 

tot hun leeftijdgenoten uit de landen met een verder ontwikkeld kapitalisme (afb. 2, 6, 7)). In 

haar interview deelt de fotografe haar opmerkingen met Jessica Morgan:  

“But the poses of the Americans are really different. I think that in Poland it 

reminded me of the ‘60s, they have twenty-year-old bathing suits and no one 

cares. Some even just wore underpants, and it was a relief that people did 

not care about clothes. I was very sympathetic with this attitude. They were 

very easy-going.”
208

  

De reeks Kids, die slechts zeven-acht jaar later ontstond, toont een compleet ander beeld 

van het gedrag van de post-Sovjetkinderen. Met zijn fototoestel legde Bratkov immers vast 

dat de kinderen het voor hun land nieuwe ideaal van vrijheid reeds hebben geïnterneerd, maar 

ze weten voorlopig niet hoe ze ermee moeten omgaan. De mening van Bratkov luidt als volgt: 
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“Russen
209

 zijn als bomen zonder wortels, ze weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen 

omdat ze het niet gewoon zijn om vrij te zijn.”
210

 Met zijn foto’s problematiseert Bratkov de 

Westerse invloed op de Oekraïners die hun identiteitsvorming beïnvloedt.
211

 Door zijn 

modellen met typische elementen van Sovjetinterieurs te omringen, lijkt de kunstenaar de 

ongepastheid van de nieuwe Westerse rolmodellen voor deze kinderen te benadrukken. De 

verandering van de mentaliteit die door de media (en dan vooral door de televisie) werd 

bespoedigd, blijkt immers te abrupt te zijn geweest. Dat blijkt trouwens ook uit het interview 

van Morgan waarin Dijkstra aangeeft dat de situatie in Oost-Europa drastisch veranderd is: “I 

don’t think I could find a girl in a green bathing suit again! It’s a shame.”
212

 

Een ander aspect van de nefaste invloed van televisie die door Bratkov wordt aangestipt, 

is de impact op de samenleving van de alomtegenwoordige beelden van seks en geweld. 

Esslin spreekt ook over een bijzonder grote impact ervan op kinderen.
213

 Het onderzoek van 

meerdere Amerikaanse wetenschappers heeft een flinke toename van seksuele activiteit van 

Amerikaanse kinderen, alsook van adolescente zwangerschappen sinds 1960 aangetoond.
214

 

De reeks Kids signaleert onrechtstreeks een gelijkaardige tendens onder de post-

Sovjetkinderen. De manier waarop kleine meisjes seksdiva’s nadoen, is verontrustend. De 

toegankelijkheid via televisie en tijdschriften van de informatie die vroeger quasi uitsluitend 

voor volwassenen beschikbaar was, leidt tot de vervroegde volwassenwording van 

kinderen.
215

 In Dijkstra’s Strandportretten komt dit aspect helemaal niet naar voren, maar wel 

in haar videofragmenten The Buzzclub (afb. 16), die een reflectie zijn over het typische gedrag 

van adolescenten in clubs.  

Het is dus opmerkelijk dat in haar fotoreeks Strandportretten Dijkstra niet zozeer op 

zoek is naar de maatschappelijke factoren die de ontwikkeling van kinderen bepalen. Het 

sociale gegeven speelt in de fotoreeks een tamelijk kleine rol en komt alleen onrechtstreeks 

naar voren. De kunstenares focust op de innerlijke wereld van de kinderen, zonder zich 
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serieus af te vragen hoe deze tot stand is gekomen. De reeks Kids lijkt daarentegen meer op 

een kritisch sociologisch onderzoek, de resultaten waarvan grotendeels overeenstemmen met 

de bevindingen van communicatiewetenschappers en sociologen. Hoewel de samenleving en 

de sociale omstandigheden niet direct in beeld worden gebracht, worden ze gesuggereerd door 

middel van het gebruik van gemakkelijk herkenbare en interpreteerbare stereotypes.  

 

3.4.2 Mediastereotypes 

 

Televisie is maar één schakel in de keten van het hedendaagse beeldennetwerk. 

Tijdschriften en kranten exploiteren eveneens alle voordelen van visuele informatie. Visuele 

stereotypes spelen daarbij een cruciale rol. Het is immers een heel handig instrument voor de 

fotografen en journalisten omwille van de herkenbaarheid en de eenduidigheid ervan.
216

 De 

keerzijde van de medaille is echter dat dergelijke vaste beelden een vertekend beeld van het 

onderwerp aan het publiek voorschotelen.
217

  

Een stereotype wordt in de brede zin als “vaststaand beeld, onveranderlijke 

karakterisering van een groep, stand, bevolking, landaard enz.” gezien.
218

 De oorspronkelijke 

betekenis van het woord sloeg evenwel op een drukplaat die de reproductie van hetzelfde 

materiaal mogelijk maakte en daardoor het mechanisch gebruik ervan aanmoedigde.
219

 Het 

woord heeft vandaag dus een metaforische betekenis gekregen van het mechanisch hergebruik 

van een beeld dat ontstaat ten gevolge van het opleggen van een rigide vorm op een 

onderwerp. Toegepast op een individu leiden stereotypes tot diens dehumanisering en 

objectivering.
220

 Stereotiep denken ontzegt individuen hun persoonlijkheid en unieke 

kwaliteiten en veronderstelt dat diegenen die tot een gestereotypeerde groep behoren, in 

essentie dezelfde zijn. Een herhaalde blootstelling aan visuele stereotypes beïnvloedt niet 

alleen onze realiteitsperceptie en gedrag, maar heeft ook een impact op de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke normen en waarden van de samenleving.
221

 Omwille van hun visuele 

karakter en overmatig gebruik geven mediastereotypes immers voor een groot deel vorm aan 

onze persoonlijke stereotypes, wat op grotere schaal een sociale impact heeft. 
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Tot de klassieke mediastereotypes kan men vaste beelden van de vrouw en de man, het 

kind, de volwassene, de bejaarde, de mindervalide, enzovoort rekenen. Ook mensen die tot 

een bepaalde nationaliteit behoren of hetzelfde beroep uitoefenen, worden vaak op dezelfde 

wijze gepresenteerd. Bratkov werkt regelmatig met dergelijke stereotypes. Meermaals heeft 

hij fotoreeksen en aparte foto’s gemaakt die aan mensen van een bepaald beroep gewijd zijn 

en een daarmee gepaard stereotype representeren, zoals, bijvoorbeeld, de reeks Secretaries, 

die schaars geklede secretaresses in verleidelijke poses voorstelt (afb. 29).   

Kathy Brittain McKee heeft in het artikel The Child as Image: Media Stereotypes of 

Children verschillende mediastereotypes van het kind besproken. Ze onderscheidt de drie 

volgende stereotypes: het kind dat werd achtergelaten en succesvol zelfstandig handelt als een 

volwassene, het kind als slachtoffer (dat doorgaans voor de publiciteit van diverse 

liefdadigheidsprojecten wordt gebruikt) en het kind als een mooi of seksueel object.
222

 Het 

gevaar van deze stereotypes ligt, volgens McKee, in hun valsheid. Zo krijgen kinderen de 

indruk dat ze in staat zijn om zelfstandig en zonder toezicht van volwassenen te handelen.
223

 

Een reflectie van dit stereotype kan men in de foto Sasha van Bratkov (afb. 16) aantreffen. 

Het meisje doet haar moeder treffend na, maar zonder kennis van de ontstaanscontext van de 

foto lijken haar serieuze bewuste blik en de sigaret in haar hand over haar vroegtijdige 

zelfstandigheid te getuigen.
224

 

Het stereotype van het kind als een mooi en/of seksueel object is in de reeks Kids 

gebonden aan het stereotype van de vrouw als seksueel object. Het laatste wordt vandaag 

intensief uitgebuit door de verschillende media, maar vooral reclamebeelden hebben aan het 

ontstaan en de verspreiding ervan bijgedragen. Stereotiepe beelden van de vrouw als seksueel 

aantrekkelijk object scheppen dwingende verwachtingen van hoe een vrouw er moet uitzien 

om als seksueel aantrekkelijk bestempeld te worden.
225

 De media zorgen eveneens voor de 

overdracht van deze culturele constructie naar de jongere generaties. Nog erg jong maken 

meisjes en jongens kennis met het verwachtingspatroon via zulke mediabeelden. De professor 

journalistiek Kim Walsh-Childers die dit stereotype onderzocht heeft, onderscheidt volgende 

eisen aan de vrouw als aantrekkelijke sekspartner: sexy vrouwen zijn mager, hebben een 

platte buik en grote borsten, dragen diepe decolletés, hebben een perfect gladde, haarloze 

huid, maken hun seksuele toegankelijkheid duidelijk door middel van houdingen en 

                                                 

222
 MCKEE K. B. (2003), pp. 159-165 

223
 MCKEE K. B. (2003), p. 161 

224
 BRATKOV S. [interview] [internet] (03.07.2008) 

225
 WALSH-CHILDERS K. (2003), p. 141 



66 

 

gezichtsuitdrukkingen.
226

 De wetenschapster merkt ook op dat volwassen vrouwen steeds 

vaker als kinderen worden weergegeven en omgekeerd.
227

 De kinderlijke kwetsbaarheid en 

seksuele bereidwilligheid zouden in combinatie aantrekkelijker zijn. Het doel van 

reclamebeelden die dit stereotype uitbaten, is puur commercieel, maar ze hebben een veel 

grotere impact, ze creëren namelijk een verwachtingspatroon over vrouwelijk gedrag en 

uiterlijk.  

In zijn reeks Kids brengt Bratkov dit stereotype in beeld. De modellen zijn kinderen, 

hun kinderlijke kwetsbaarheid valt meteen op. Hun lichamen zijn kinderlijk hoekig en nog 

niet volledig ontwikkeld, maar hun schmink en houdingen herhalen die van volwassen 

modellen. De crotch shot die Bratkov in de foto’s Sonya (afb. 19), Alena (afb. 20) en Jenya 

(afb. 22) toepaste, refereert eveneens aan beelden in mode- en mannentijdschriften. Op zich is 

deze houding, waarbij het ondergoed tevoorschijn komt, neutraal, het krijgt pas betekenis als 

het gekoppeld wordt aan de hedendaagse stereotiepe beelden. In de door de media 

gedomineerde wereld van vandaag staat deze houding met gespreide benen symbool voor de 

seksuele beschikbaarheid van het vrouwelijke lichaam.
228

 In dit opzicht is het ook verrassend 

hoe Bratkov in samenwerking met Jenya’s ouders de jongen succesvol geplaatst heeft in een 

stereotiepe voorstelling van een seksueel aantrekkelijke vrouw. De kleren van Jenya, die zijn 

ouders voor hem uitgekozen hebben, doen erg vrouwelijk aan. Zijn jonge magere lichaam 

straalt ook nog weinig mannelijke kracht uit die traditioneel door spierbundels wordt 

gesuggereerd. De fotograaf gebruikt specifieke belichting en zet de jongen in een typische 

pose om het stereotype nog meer te benaderen.  

In de foto Sonya (afb. 19) heeft Bratkov de spanning tussen kwetsbare kinderlijkheid en 

seksuele bereidwilligheid en toegankelijkheid tot het uiterste gedreven. Het meisje is duidelijk 

heel jong en de lolly past perfect bij haar leeftijd. In commerciële beelden wordt dit attribuut 

ook vaak gebruikt om volwassen modellen een kinderlijke toets te verlenen, maar het wordt 

bovendien meestal gekoppeld aan een seksueel uitdagende pose (die van één van Picasso’s 

Les Demoiselles d’Avignon bijvoorbeeld). Zo ook in deze foto. De spanning tussen de 

extreme kinderlijkheid en de in het oog springende seksuele geladenheid van de houding en 

de blik van het meisje werken echter eerder verontrustend.  

Op de foto Vera (afb. 21) ziet de kijker een mollig meisje dat zich achter haar handtasje 

verstopt. Het meisje past niet echt in het stereotiepe ideaalbeeld van de seksueel 
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aantrekkelijke vrouw, maar niettemin blijven haar ouders de hoop koesteren dat ze door een 

modeagentschap zal worden aangenomen. Om het plaatje te doen kloppen, hebben ze dan ook 

niet toevallig een jurk met een diep decolleté voor haar uitgekozen. Het tafereel wekt meteen 

associaties op met een courante gewoonte van vrouwen, die niet aan de lijnidealen voldoen, 

om hun buik achter een kussen of een ander voorwerp te verstoppen. De foto toont tevens de 

kracht van zulke opdringerige stereotypes op mensen – het meisje begint zich te schamen 

omdat ze niet aan de verwachtingen voldoet.  

Een ander aspect van het hedendaagse stereotype van de vrouw als sekspartner dat ook 

door Walsh-Childers werd aangehaald, is een door de media opgebouwde link tussen alcohol 

en seksuele toegankelijkheid van vrouwen.
229

 Deze link komt in de foto Alena (afb. 20) tot 

uiting. Door de pose van het meisje eerder verlegen en gereserveerd te houden, toont Bratkov 

hoe de kijker enkel op basis van één enkele plastic bekertje, dat aan een bepaald stereotype 

refereert, een specifieke betekenis aan de hele voorstelling kan geven. De foto lijkt op deze 

manier ook de mediastereotypes van het kind als slachtoffer van seksuele mishandeling aan te 

raken, evenals de foto Polya (afb. 23). Deze laatste geeft een meisje weer dat vastgemaakt is 

met handboeien aan een radiator. Naast handboeien (een mogelijk symbool voor seksuele 

mishandelingen) merkt men ook dat Polya in een soort kelderruimte zit. Het komt vooral door 

middel van de elektrische belichting, de grote radiatoren aan de donkere muur en de 

afwezigheid van kleren die het onderlichaam van het meisje bedekken. Deze elementen 

stemmen immers overeen met het stereotype.  

Hoewel Bratkov de stereotypes (van het zelfstandige kind, van de seksueel 

aantrekkelijke vrouw en van het (seksueel) mishandelde kind) vrij nauwkeurig in beeld 

brengt, is het niettemin telkens duidelijk dat het niet om echte situaties en echte personages 

draait. Het lijkt immers zodanig ongepast en confronterend dat het onrealistisch wordt. 

Bovendien acteren deze kinderen vaak een beetje overdreven omdat ze zich niet volledig 

kunnen inleven in hun personages. Deze discrepantie werpt in eerste instantie een schaduw op 

de maatschappij waarin de kinderen opgroeien en op hun directe omgeving – de ouders die als 

bemiddelaars tussen de maatschappij en de kinderen fungeren. Baudrillard spreekt over 

mensen als eindstations van het beeldencirculatienetwerk.
230

 En kinderen zijn dat ook. De 

beelden die ze via de media ontvangen, geven hun waarden en verwachtingen vorm, maar het 

niveau van hun lichamelijke ontwikkeling laat hen nog niet alle aspecten van de volwassen 
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wereld werkelijk begrijpen en aanvoelen. Hierbij speelt vooral het reflex van het nadoen de 

grootste rol. Daar het vermogen tot kritisch nadenken nog niet goed ontwikkeld is bij 

kinderen, zijn het vaak de ouders die voor hun kinderen het kaf van het koren moeten 

scheiden.
231

 De ouders van Bratkovs kinderen hebben het klaarblijkelijk niet grondig genoeg 

gedaan. Bovendien passen ze blijkbaar het principe van het kritisch denken op de 

mediabeelden zelf niet toe. De manier waarop ze kinderen opgemaakt hebben, lijkt er 

alleszins een bewijs van te zijn. Het feit dat twaalf- en dertienjarige modellen de meest 

hoogbetaalde modellen in de modewereld zijn, betekent bovendien dat de ouders van Kids 

deel uitmaken van een wereldwijd fenomeen.
232

  

Het tweede niveau van betekenis in de afbeeldingen van stereotypes ligt in het aantonen 

van de aard van stereotypes, wat Chmyreva als de belangrijkste verdienste van het oeuvre van 

Bratkov beschouwt.
233

 Ze merkt op dat Bratkovs modellen niet bewust zijn dat ze in plaats 

van helden stereotypes presenteren.
234

 Ze doen hun best om de vormelijke overeenkomst met 

een gewenste identiteit te bereiken, maar merken niet dat ze daardoor hun innerlijke 

individualiteit verliezen. Dankzij de serialiteit van de beelden toont Bratkov niet alleen dat het 

stereotype typisch is voor zijn samenleving, of dat het een sociaal probleem wordt, maar laat 

hij ook de leegheid van de stereotypes zien. Al de kinderen die het stereotype van een 

seksueel aantrekkelijke vrouw in beeld brengen, kunnen zonder betekenisverlies door één 

enkel kind vervangen worden. De kijker krijgt sowieso geen beeld van hun persoonlijkheid, 

wat door elke volgende foto uit de reeks nogmaals bevestigd wordt. Op deze manier toont 

Bratkov de objectiverende en dehumaniserende kracht van stereotypes. 

Een bijkomende betekenislaag van de reeks schuilt in het feit dat de foto’s 

oorspronkelijk ontstonden voor de portfolio’s van de kinderen voor modeagentschappen. Om 

commercieel rendabel te zijn, moesten de foto’s de werkelijke waarden van de gangbare 

mediabeelden weerspiegelen. Bratkov gebruikt die instrumenten die appelleren aan de smaak 

van de massacultuur.
235

 Door de commerciële foto’s in een reeks samengesteld te hebben en 

ze als een kunstwerk gepresenteerd te hebben, heeft Bratkov de esthetische, maar ook de 

maatschappijkritische dimensie ervan (die de rode draad van zijn oeuvre is
236

) erkend. Terwijl 

hij in het circuit van de commerciële fotografie vertoefde, hield de kunstenaar zich niettemin 
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bezig met zelfreflectie en de reflectie over het circuit zelf vanuit een perspectief van een 

insider.  

In zijn werk From Cliché to Archetype schrijft Marshal McLuhan dat een herhaald 

gebruik van een cliché  de aandacht erop vestigt en mensen bewust maakt dat het wel degelijk 

om een cliché gaat.
237

 Bratkov lijkt dit principe toe te passen om stereotypes te bestrijden. Een 

reeks aan een bepaald stereotype gewijde foto’s is dan ook doeltreffender dan één enkele foto.   

In tegenstelling tot Bratkov is Rineke Dijkstra niet geïnteresseerd in de werking van 

stereotypes, maar haar Strandportretten raken de thematiek onrechtstreeks aan. Terwijl 

Bratkov de stereotypes op zich in beeld brengt, lukt het Dijkstra de werkelijke impact ervan te 

tonen. Onbewust weerspiegelen kinderen stereotypes die een belangrijke rol in de 

maatschappij spelen. De foto’s die genomen werden op de Amerikaanse en West-Europese 

stranden laten jongeren in modieuze zwempakken zien die vrij gekunstelde, onnatuurlijke 

poses aannemen. Katy Siegel merkt dit ook op en verbindt het met voorbeelden uit 

modetijdschriften die de jongeren willen imiteren.
238

 Zoals bijvoorbeeld het meisje in oranje 

zwempak dat haar best doet om haar buik in te trekken om in het hokje van het ideaal van de 

seksueel aantrekkelijke vrouw te passen (afb. 2). De manier waarop haar haar is opgemaakt en 

hoe het meisje het tegenhoudt, haar schmink en sieraden (oorbellen, halsketting en ringen) 

vallen eveneens binnen het smaakpatroon van de Westerse populaire cultuur dat door de 

media wordt opgedrongen. Haar blik verraadt haar bezorgdheid over haar uiterlijk, wat 

trouwens door McKee als een belangrijk gevolg van de werking van stereotypes op kinderen 

en adolescenten wordt genoemd.
239

 Een ander voorbeeld is de foto van de twee Afro-

Amerikanen (afb. 7). De pose van de kleinere jongen getuigt eveneens van een zeker 

bewustzijn over het eigen lichaam. Wat Higonnet optimistisch als een kenmerk van het 

wetend kind beschouwt, kan het resultaat zijn van het opdringerige karakter van 

mediastereotypes van vrouw en kind als mooie en seksueel aantrekkelijke objecten. 

Deze bezorgdheid over het eigen lichaam lijkt trouwens in opmerkelijk mindere mate 

aanwezig te zijn op de foto’s uit Kroatië, Polen en Oekraïne. De foto’s zijn zes-zeven jaar 

vroeger dan Bratkovs Kids ontstaan en reflecteren een eerder door communistische 

stereotypes beïnvloede maatschappelijke situatie. Het ideaal van de onschuldige kindertijd 

werd immers in communistische landen opgepikt en ten volle uitgebuit.
240

 De kleren van de 
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jongeren zijn veel eenvoudiger (soms dragen ze hun gewoon ondergoed in plaats van speciale 

zwempakken) en zelfs bij de adolescente modellen is de schmink en de manicure vrijwel 

afwezig. Het lijkt erop dat deze kinderen nog niet bedorven zijn door de complexen die 

worden opgedrongen door Westerse stereotiepe beelden. Op de foto Jalta, Oekraïne, 30 juli 

1993 (afb. 5) staan de drie Oekraïense kinderen in uiterst neutrale, comfortabele poses. 

Mollige en magere meisjes lijken ook geen schaamtegevoel te koesteren in verband met hun 

lichamelijke proporties.
241

  

Door stereotypes te creëren en te verspreiden beïnvloeden de media dus in aanzienlijke 

mate de identiteitsvorming bij kinderen. De fotoreeksen in kwestie brengen vooral de werking 

van de stereotiepe beelden, die gebonden zijn aan de seksuele objectivering van kinderen en 

vrouwen, aan het licht. Bratkov bewijst de leegheid en het gevaar die achter zulke vaste 

beelden schuilen. De reeks Kids bewijst dat de wens om aan een stereotype te beantwoorden, 

tot het verlies van de eigen identiteit leidt in plaats van een stimulans te worden voor 

innerlijke ontwikkeling. De boven aangehaalde stereotypes verhogen bij kinderen het 

bewustzijn van het eigen lichaam, de schoonheid en de seksualiteit ervan, wat zich in foto’s 

vaak vertaalt in de poses die de kinderen bewust aannemen. De onbewuste uitingen ervan 

(zoals bezorgde blikken) worden dan weer door Rineke Dijkstra opgemerkt en vastgelegd.  

 

3.5 Seksualiteit  

 

Seksualiteit wordt vaak gezien als een belangrijk (zo niet fundamenteel) deel van 

identiteit. Oxford Dictionary geeft de volgende verklaring van het woord sexuality: “capacity 

for sexual feelings; a person’s sexual orientation or preference; sexual activity”.
242

 Hier zal 

vooral beroep worden gedaan op het eerste aspect van de definitie die op het bezit van de 

seksuele kern (instincten en gevoelens) van elk individu slaat.  

Net als volwassenen zijn kinderen van jongs af aan ook seksuele wezens. Ze hebben 

immers dezelfde seksuele driften en een zintuiglijk gevoelig lichaam.
243

 Hoewel dit sinds de 

theorieën van Sigmund Freud bekend staat en meermaals door verschillende studies bewezen 

werd, blijkt het nog steeds moeilijk voor velen om met dit feit op een constructieve wijze om 
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te gaan.
244

 De adolescente seksualiteit wordt daarentegen algemeen aanvaard en als een 

onontbeerlijk deel van de identiteit van een doorsnee puber beschouwd. De lichamelijke 

veranderingen veronderstellen immers ook dat individuen klaar zijn om de complicaties die 

daaraan gekoppeld zijn te begrijpen en de seksuele driften aan banden te leren leggen, wat 

trouwens volgens Freud een voorwaarde zou zijn om naar volwassenheid over te stappen.
245

  

Chris Morgan constateert dat er de laatste tijd in het maatschappelijke discours een 

verschuiving van aandacht plaatsvindt van de vrouwelijke seksualiteit naar die van 

adolescenten.
246

 De verklaring dat dit zou gebeuren omdat de adolescente seksualiteit een 

nieuw object van het patriarchale fetisjisme zou geworden zijn, daar de vrouwelijke 

seksualiteiten ten gevolge van de opeenvolgende golven van het feminisme mannelijker (of 

toch “less emasculated”
247

) zijn geworden, wijst Morgan als te simplistisch af, hoewel hij 

erkent dat deze ook een stuk waarheid bevat. Hij verwijst daarbij naar een aanzienlijk aantal 

feministische theorieën die bijdragen aan de debatten rond de ontwikkeling van seksuele en 

sociale identiteiten via het ervaringsgerichte gegenderde lichaam. De periode waarin deze 

ontwikkelingen het felst zichtbaar zijn, is de adolescentie.  

 

3.5.1 Venus versus Les demoiselles d’Avignon 

 

De fotoreeksen Kids en Strandportretten verschillen beduidend op het vlak van de 

seksualiteit die van de portretten van de jongeren uitstraalt. Het kan misschien het best aan de 

hand van de tegenstelling van Kolobrzeg, Polen, 26 juli 1992 (afb.1) en Sonya (afb. 19) 

geïllustreerd worden. Beide portretten vatten als het ware de seksuele uitstraling van de 

reeksen waaruit ze komen, mooi samen. 

Over de seksualiteit in Strandportretten is er nauwelijks geschreven. De meeste 

kunstcritici raken dit thema niet aan. Zelf spreekt Rineke Dijkstra in haar interviews daar ook 

niet expliciet over. Rik Suermondt schrijft over een zekere openheid en intimiteit die door de 

portretten wordt verpersoonlijkt,
248

 maar dan voegt hij eraan toe:  

“Seksualiteit is in de foto- en videoportretten van Rineke Dijkstra slechts 

onderhuids aanwezig. Het gaat haar veel meer om mentale kwesties: 
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onzekerheid als keerzijde van stoerdoenerij, verlegenheid ten aanzien van 

het eigen lichaam en twijfel over de eigen identiteit.”
249

 

Deze opmerking lijkt terecht te zijn. Seksualiteit wordt door de aanwezigheid van de 

jongeren en hun lichamen op een vrij subtiele wijze gesuggereerd. Maar zelfs als het geen 

primair thema van de reeks is, erkent de fotografe het belang ervan als ze over de beperking 

van de kledij tot slechts badpakken spreekt: “[…] je ziet vlees, het heeft bijna iets naakts, 

maar het is toch niet naakt.”
250

 Seksualiteit is immers nauw verbonden met lichamelijkheid. 

Naast veranderingen in de hormonale huishouding, kampt elke adolescent met problemen die 

gekoppeld zijn aan drastische veranderingen van het lichaam. Je seksualiteit kunnen 

beheersen betekent vaak je lichaam aanvoelen en ermee leren omgaan, wat niet evident is 

voor een onvolwassen individu. De nieuwheid van de lichamelijke ervaringen vertaalt zich 

vaak bij hen in een ongemak omtrent het eigen lichaam, waar het in Strandportretten wel 

uitdrukkelijk om gaat. 

De portretten van adolescenten lijken een lichte (in plaats van overduidelijke)  

seksualiteit uit te stralen. Men ziet vlees, zoals de kunstenares opmerkt, het vlees dat trouwens 

mooie vormen heeft. Maar de associaties met de stereotiepe commerciële seksueel getinte 

beelden komen niet aan bod. Ten eerste zijn de houdingen van de jongeren daarvoor te 

neutraal. Ten tweede, omdat de kijker hun lichamen in alle overdadige details en 

onvolkomenheden ziet. Ten slotte speelt het ongemak, dat de jongeren rond hun eigen 

lichaam lijken te ervaren, de seksuele uitstraling ook niet in de hand. Zo ziet de kijker op de 

foto Coney Island, New York, VS, 20 juni 1993 (afb. 10) duidelijk een verwarde puber. Het 

meisje lijkt versteend te zijn in haar ongemak en verlegenheid over haar lichaam. Haar stijve 

houding en vertrokken gelaatsuitdrukking doen eerder aan een verbaasd kind denken dan aan 

een jonge dame die zelfzeker is over haar seksualiteit. 

Door visuele overeenkomsten met andere beelden krijgen de portretten extra 

betekenissen. Het portret van het Poolse meisje is geen uitzondering. Ook al kan de kijker niet 

meteen bewust zijn van de referentie aan de Venus van Botticelli, onbewust zal hij 

waarschijnlijk dezelfde romantische tedere erotiek van het portret aanvoelen. Ook andere 

portretten van adolescenten uit de reeks stralen dezelfde sfeer uit, zoals bijvoorbeeld Hilton 

Head Island, South Carolina, VS, 22 juni 1992 (afb. 11).  
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Door “op de mentale kwesties” te focussen, is de kunstenares erin geslaagd om telkens 

een bijzondere, als het ware gepersonaliseerde seksualiteit van de gefotografeerden in beeld te 

brengen. De referenten vullen deze dimensie zelf aan door gewoon zichzelf (en onrechtstreeks 

hun relatie met het eigen lichaam) te presenteren. Dat is goed zichtbaar op groepsportretten uit 

de reeks. Zo kan men op Castricum aan Zee, Nederland, 1992 (afb. 9) zowel jongeren die al 

gemakkelijk met hun seksualiteit kunnen omgaan, als enkele door hun lichaam gegeneerde 

pubers aantreffen. 

In de fotoreeks komen echter niet alleen adolescenten voor, maar ook jongere 

individuen. Hun seksualiteit is, net als bij de adolescenten, door de bijzonderheden van de 

modellen zelf en door hun poses gesuggereerd. Zo doet de plastische pose van de jongen 

rechts op  Kolobrzeg, Polen, 27 juli 1992 (afb. 8) aan David (1440) van Donatello denken. De 

renaissancistische contrapost heeft dan ook een enigszins verleidelijke tint. De jongen op 

Dubrovnik, Kroatië, 13 juli 1996 (afb.4) wekt met zijn ingeoliede lichaam daarentegen 

prozaïschere associaties op met commerciële beelden, op de “helden” waarvan hij misschien 

wou lijken.  

Seksualiteit is echter zodanig subtiel en onrechtstreeks in Strandportretten 

weergegeven, dat dergelijke interpretaties in grote mate van de kijker afhangen. In Kids wordt 

seksualiteit daarentegen uitvergroot, stereotiep en herkenbaar in beeld gebracht, wat voor de 

kijker verkeerd interpreteren van de beelden bijzonder moeilijk maakt. Terwijl het bij Dijkstra 

om een natuurlijke adolescente (soms wel kinderlijke) lichamelijke seksualiteit gaat, 

confronteert Bratkov het publiek met een eerder gekunstelde volwassen seksualiteit, hoewel 

hij vaak jongere kinderen portretteert dan Dijkstra. De kinderen hebben dan ook schijnbaar 

geen ongemak omtrent hun lichamen en begrijpen hoe ze moeten poseren om seksueel 

aantrekkelijk over te komen. Volwassen seksualiteit vertaalt zich in de uitdagende houdingen 

van kinderen en hun felle make-up. De lichamen op zich worden daarentegen nadrukkelijk 

kinderlijk en aseksueel afgebeeld.  

Het shockeffect dat door het contrast tussen de leeftijd van de modellen en de 

(schijnbare) graad van hun seksuele ontwikkeling wordt teweeggebracht, uit zich ook onder 

andere in het taalgebruik van kunstcritici. Zo kiest Viktor Misiano bijvoorbeeld voor het 

woord perversiteiten om het afgebeelde te beschrijven.
251

 Op de foto Sonya (afb. 19) ziet hij 

een verpersoonlijking van het concept van de kleine Lolita.
252

 De eerder aangehaalde 
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referentie aan het schilderij Les demoiselles d’Avignon geeft niet alleen de visuele 

overeenkomst aan, maar ook de algemene sfeer en de agressief seksuele geladenheid van de 

foto stemt ermee overeen. In tegenstelling tot de tedere en verlegen Venus van Dijkstra, 

schijnt Sonya maar één dimensie van haar identiteit te begrijpen. Door de karikaturale 

uitvergroting van haar seksualiteit is er weinig ruimte voor andere aspecten van haar 

persoonlijkheid achtergelaten.  

Andere beelden uit de reeks Kids zijn eveneens sterk seksueel getint. Men kan ze met 

het werk Immediate Family (afb. 39-41) van Sally Mann vergelijken dat tevens een sterke 

reactie omtrent kinderlijke seksualiteit heeft voortgebracht. De blikken van de kinderen, 

alsook hun houdingen, zien er in beide reeksen bijzonder zelfbewust uit en getuigen van de 

(schijnbare) zelfstandigheid van de kinderen. Sommige foto’s uit Immediate Family wekken 

net als Kids pedofiele connotaties op. Het verschil is echter opmerkelijk. Door haar kinderen 

in een pastorale omgeving te fotograferen, geeft Mann haar foto’s een romantische toets. Dat 

staat in schril contrast met de vrij brutale interpretatie van Bratkov die de kinderen midden in 

een vieze omgeving (zoals de versleten zetel) zet. Hoewel de fotografe ook de mythe van de 

onschuldige en aseksuele kindertijd weerlegt, toont ze met behulp van haar kinderfoto’s 

vooral dat de kinderlijke identiteiten heel gelaagd zijn.
253

 Het kind-zijn is volgens haar veel 

complexer dan dat het vaak voorgesteld wordt.
254

 In Kids komt deze complexiteit niet naar 

voren. De kinderen worden herleid tot seksualiteit en lichamelijkheid.  

Dat kan ook een manier zijn waarop de kunstenaar zijn mening over de nieuwe 

ontwikkelingen in Oekraïne uitdrukt. In een interview zegt hij aan Ekaterina Degot: 

“De grootste verdienste van deze revolutie  is, volgens mij, dat ze een soort 

lichamelijkheidsrevolutie op gang gebracht heeft in Oekraïne. Zo zag ik het 

toch. Ze vloeide als het ware in die lichamelijkheid uit, want meteen na de 

overwinning van de Oranje revolutie heb ik op televisie het Oekraïense 

streapteasekampioenschap gezien, bijvoorbeeld. Als je de Oekraïense 

meisjes bekijkt, dan zie je meisjes die minirokjes dragen, helemaal sexy en 

zo. Mannen openen hun hemden, tonen hun goud, kruisbeeldjes. Je ziet het 

niet in Rusland! Zo een ontbloting.”
255

 (eigen vertaling uit het Russisch)  
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De meeste foto’s in het oeuvre van de kunstenaar  (ook vóór de Oranje revolutie) stralen 

deze lichamelijkheid uit. Ze blijkt dus een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe 

Oekraïense identiteit, althans volgens Bratkov. De kinderen lijken dat te bevestigen. 

Zowel in de kinderportretten van Dijkstra, als in die van Bratkov is de seksualiteit dus 

duidelijk aanwezig, ze komt echter vooral naar voren omdat de fotografen thema’s aanraken 

die nauw verbonden zijn met seksualiteit, zoals identiteit (inclusief het lichamelijke aspect 

ervan) en mediastereotypes. In Strandportretten kan de kijker de echte natuurlijke verborgen 

seksualiteit van de geportretteerde jongeren ontwarren, terwijl in het geval van Kids de kijker 

nooit de graad van de onthulling van de echte seksualiteit van de kinderen die de 

perversiteiten naspelen, of de graad in hoeverre alles gefingeerd is, te weten kan komen.
256

   

 

3.5.2 Conventionele seksistische gendering 

 

Het valt buiten het kader van dit onderzoek om de identiteitsconstructie in de reeksen 

grondig vanuit de feministische invalshoek te analyseren. Maar enkele punten zijn 

vermeldenswaardig. 

Over het algemeen komt het genderaspect niet aan bod in verscheidene artikels over 

Bratkov en Dijkstra. Beide kunstenaars lijken het thema dan ook niet met opzet aan te raken, 

maar de aanwezigheid van een gegenderd lichaam in het kader veronderstelt indirect deze 

problematiek.  

Chris Morgan plaatst Rineke Dijkstra in de context van de verschuiving van de aandacht 

naar adolescente seksualiteiten.
257

 Op zich worden mannelijke en vrouwelijke referenten op 

identiek dezelfde wijze door haar geregistreerd. Maar ze laat hen hun bijzonderheden 

behouden, inclusief de sporen van de gangbare genderstereotypes die volgens het concept van  

performativiteit van Butler het lichaam door steevaste nabootsing gaan bepalen.
258

 Net als hun 

natuurlijke seksualiteit, wordt gender verwikkeld in het voorkomen van de jongeren. 

Bratkov mengt zich automatisch in het discours rond seksistische basisprincipes van 

mediabeelden die de vrouw objectiveren en ontmenselijken door commerciële reclamebeelden 

na te bootsen.
259

 De vrouw wordt in een lustobject omgevormd, of in termen van Laura 
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Mulvey, in het object van een fetisjistische scopofilische blik.
260

 Op dezelfde manier als 

vrouwen in reclamebeelden worden de kinderen ook als lustobjecten voorgesteld (zelfs een 

kleine jongen (afb. 22) wordt in hetzelfde hokje geplaatst). Door dit te doen, signaleert de 

kunstenaar de beangstigende tendensen in de media, zoals de gestage verjonging van de 

modellen in de modewereld (wat ook onder andere door Postman wordt aangekaart
261

), en de 

objectivering van vrouwen. De principes van de seksistische gendering worden dus 

onrechtstreeks in vraag gesteld.  

 

3.6 De rol van de kijker in de identiteitsconstructie 

 

Zoals al meermaals in deze verhandeling werd vermeld, speelt ook de kijker een 

belangrijke (zo niet de belangrijkste) rol in de identiteitsconstructie. De door een fotograaf en 

een referent geconcipieerde en geëncodeerde boodschap kan immers op verschillende 

manieren gedecodeerd worden. De meeste film- en fotografiecritici zijn het ermee eens dat de 

kijker de betekenis zelf construeert aan de hand van de eigen kennis, referenties en 

associaties. Zo schrijft Walter Benjamin dat de filmtoeschouwer een criticus is die deel neemt 

aan het uiteindelijke resultaat van het werk.
262

 Deze redenering kan ook voor de fotografie 

doorgetrokken worden. Roland Barthes schrijft in dit verband over de “fotografische 

onbetekendheid”,
263

 Philippe Dubois verwijst naar het enigmatische karakter van de foto’s,
264

 

en Susan Sontag noemt het hun “stemloosheid”
265

.  

In zijn essay Principles for Interpreting Photographs stelt Terry Barrett het volgende 

vast: “To state the content of a work of art is to interpret the work.”
266

 Daarbij is niet alleen 

het afgebeelde  van belang, maar ook het medium, de uitvoeringsvorm en de context van 

zowel de creatie, als van de presentatie van het kunstwerk. Barrett stelt ook dat er meerdere 

goede interpretaties mogelijk zijn, maar dat ze steeds de persoonlijke wereldvisie van de 

kijker weerspiegelen.
267
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Zo bekijkt het publiek de foto’s uit Strandportretten aan de hand van herinneringen aan 

de eigen kindertijd en adolescentie.
268

 Men ziet het herkenbare ongemak en verlegenheid, de 

kijker kan zelfs menen dat hij weet wat de jongeren op dat moment moesten gevoeld hebben, 

en zo met hen meeleven. De identiteit die hij bij elke referent construeert hangt af van zijn 

eigen ervaringen. Daarbij is ook het archief van beelden, andere referenties en associaties van 

belang dat elke kijker in de loop van zijn leven samenstelt en waartegen hij nieuwe beelden 

afweegt. Zo kan hij extra betekenissen in het beeld ontdekken, zoals bijvoorbeeld een 

referentie aan een schilderij die een bepaalde sfeer aan het beeld verleent. Bratkov speelt er 

bewust op in door herkenbare mediastereotypes te imiteren.  

De interpretatie van een beeld hangt ook af van de historische, culturele en ideologische 

achtergrond van de kijker.
269

 Als een anekdote bij dit aspect kan de receptie van Bratkovs 

reeks kinderportretten in Oekraïne en Rusland aangehaald worden. In zijn interview vertelt de 

fotograaf dat zijn reeks door de douanedienst werd geconfisqueerd op verdenkingen van 

pedofilie.
270

 De Commissie van Moraliteit heeft Bratkov toen op een vergadering van de 

Russische Doema uitgenodigd om de betekenis en bedoeling van de reeks te bespreken. Maar 

niet enkel de overheid werd door de confronterende reeks in de war gebracht. Op de online-

forums die aan reviews van Bratkovs tentoonstelling in Pinchuk Art Centre in Kiev in 2010 

zijn gekoppeld, kan men zelden een positief commentaar aantreffen.
271

 De meeste Oekraïense 

bezoekers
272

 zijn vooral niet te spreken over de reeks Kids die ook volgens hen een uiting van 

de pedofiele neigingen van de fotograaf zou zijn. Om de fotograaf enigszins te rechtvaardigen 

en de kracht van de publieke fantasie aan te tonen kan men het citaat van Susan Sontag 

aanhalen:  

“In fact, using a camera is not a very good way of getting at someone 

sexually. Between photographer and subject, there has to be distance. The 

camera doesn’t rape or even possess.”
273

  

Zelf spreekt Bratkov zich als volgt vrij: 
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“Vaak gebruikt de kunstenaar tactieken die verbonden zijn aan het 

aannemen van een rol. De kunstenaar heeft dezelfde essentie als een 

theateracteur.”
274

 (eigen vertaling uit het Russisch)  

Het taboe rond pedofilie, dat aan de mythe van de gelukkige en onschuldige kindertijd 

ontspruit (die een belangrijk aspect was van de Sovjetpropaganda), blijkt nog steeds deel uit te 

maken van de post-Sovjetmentaliteit.
275

 Een poging van Bratkov om dit taboe te doorbreken 

wordt dan ook massaal negatief ontvangen. “De mens ziet wat hij wil zien”
276

, zoals Henri 

Beunders het verwoordt. De kritiek op de immense invloed van de media op de nationale 

identiteit van de Oekraïners is wellicht te pijnlijk omdat het op het gevoeligste aspect mikt – 

de kinderen, die de toekomst van de samenleving zouden zijn, althans volgens het populaire 

cliché. Het is gemakkelijker voor het publiek om de aandacht van de eigen “schuld” naar het 

dubieuze karakter van de positie van de fotograaf in de reeks te verschuiven. Ongeacht de 

objectieve bewijzen van Bratkovs onschuld. 
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BESLUIT 

 

Zowel Strandportretten als Kids raken de problematiek van de identiteitsconstructie op 

meerdere punten aan. Eerst en vooral brengen de kunstenaars met behulp van de reeksen 

verschillende vragen omtrent identiteit ter discussie, maar ze dragen bovendien bij aan de 

werkelijke identiteitsvorming van de geportretteerde kinderen. Daarnaast is er een vraag rond 

de identiteitsconstructie van de afgebeelde personages door de kijker.  

De analyse van de fotoreeksen heeft aangetoond dat ze de identiteitsproblematiek vanuit 

verschillende invalshoeken benaderen. De uitgangspunten en de doelstellingen van Sergey 

Bratkov en Rineke Dijkstra staan quasi diametraal tegenover elkaar. De kunstenaars lijken 

immers voorstanders van verschillende visies op identiteit te zijn. Dijkstra schijnt meer tot de 

psychologische benadering van het begrip te neigen door vooral op de innerlijke wereld van 

de kinderen te focussen. Ze is vooral geïnteresseerd in de intrapsychische bijzonderheden en 

hun uiting in het gedrag van haar modellen. Haar personages staan bovendien meestal 

geïsoleerd op de foto’s. Alleen zij en de natuur, alsof de samenleving buiten de context van 

hun identiteitsformatie ligt. Maar men mag niet aannemen dat de kunstenares de invloed van 

de samenleving op hun identiteitsontwikkeling ontkent. Haar systematische en bijna 

wetenschappelijke aanpak liet haar tot voor haar onverwachte conclusies over geografische 

verschillen tussen de jongeren komen. 

Bratkov is daarentegen voornamelijk geïnteresseerd in het bovenmenselijke niveau van 

identiteit, namelijk in het verzamelbegrip van het nationale zelfbeeld. Om de nieuwe nationale 

identiteit van Oekraïne te bepalen, kan hij echter niet om concrete mensen heen. In de reeks 

Kids spitst hij zich toe op kinderen als de meest gevoelige reflectoren van de normen en 

waarden van de maatschappij. De kijker krijgt zo goed als geen zicht op de persoonlijke 

intrapsychische bijzonderheden van de kinderen. De fotograaf erkent de voornaamste rol van 

de maatschappij in de identiteitsontwikkeling van zijn leden. Victor Misiano schrijft ook over 

een sociologische studie die Bratkov schijnt uit te voeren, de studie over de mechanismen van 

het opgroeien op het moment wanneer het kind niet meer op een constructieve steun van 

sociale structuren kan rekenen.
277

    

Deze twee invalshoeken verklaren het feit dat Bratkov en Dijkstra verschillende 

aspecten van identiteit op verschillende manieren benaderen. Zo is Rineke Dijkstra in de 

eerste plaats gefascineerd door de kwetsbaarheid van haar modellen. Terwijl zij vooral hun 
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emotionele kwetsbaarheid ter sprake brengt, bekommert Sergey Bratkov zich voornamelijk  

om de kwetsbaarheid van het kind ten opzichte van de maatschappij. Enerzijds kan de 

maatschappij een dubieus waardenpatroon aan kinderen opdringen en anderzijds kan zij ook 

haar jonge leden weinig bescherming bieden tegen allerlei waanideeën van hun ouders, 

dreigingen van fysieke mishandeling en dergelijke meer. 

Terwijl Dijkstra in de eerste plaats door het ontleden van de kwetsbaarheid als een 

bestanddeel van de identiteit van de jongeren gefascineerd is, interesseert Bratkov zich het 

meest voor de nefaste uitwerking van de (door de Westerse cultuur beïnvloede) media en 

mediastereotypes op de identiteit van een Oekraïens individu. Met zijn fotoreeks toont hij de 

leegheid van de stereotypes aan. Zijn personages verpersoonlijken steeds een herkenbaar 

beeld, maar vertonen geen kenmerken van een individuele identiteit. Het gevaar waarvoor de 

fotograaf zijn volk lijkt te verwittigen, is dat mensen, die met de vorming van hun identiteit 

problemen ondervinden, in de omstandigheden van de afwezigheid van enige sociale hulp de 

neiging kunnen hebben om op een stereotype als op een kant-en-klare identiteit terug te 

vallen. Het zou immers tot een volledig verlies van hun persoonlijkheid leiden. De fotoreeks 

Strandportretten raakt dit thema slechts onrechtstreeks aan. 

Seksualiteit is een ander aspect van identiteit dat in beide reeksen teruggevonden kan 

worden. Bij Sergey Bratkov is het enerzijds verbonden aan de lichamelijkheid, die hij als één 

van de belangrijkste bestanddelen van de nieuwe Oekraïense identiteit beschouwt, en 

anderzijds aan de door de media gepropageerde simplificatie van de essentie van het kind en 

van de vrouw tot hun seksuele aantrekkelijkheid en lichamelijke kwetsbaarheid. In 

Strandportretten wordt daarentegen vooral het probleem van de natuurlijke (pre)adolescente 

seksualiteit en de moeilijke relatie van de jongeren met hun lichaam in de periode van de 

overgang naar volwassenheid aangestipt. 

De tweede laag van de identiteitsproblematiek zijn de aanpassingen van identiteiten van 

werkelijke mensen die door het maken van de fotoreeksen tot stand zijn gekomen. Het 

dynamische karakter van identiteit zorgt er immers voor dat elke performance, die een 

individu opvoert, een stempel nalaat op zijn identiteit. Hetzelfde gebeurt met de kinderen van 

Bratkov en Dijkstra. De invloed op de identiteit van de Oekraïense kinderen die door het 

interneren van de voor de kinderen nieuwe rollen wordt verklaard, is echter zorgwekkend. 

Tot slot is er de vraag rond de identiteitsconstructie op het moment van het bekijken van 

de kunstwerken. De bijdrage van kinderen aan de uiteindelijk door de kijker geconstrueerde 

identiteit verschilt aanzienlijk in Strandportretten en Kids. De strandgangers hebben 
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klaarblijkelijk meer vrijheid in hun zelfpresentatie. Bovendien laat de kunstenares hen 

zichzelf zijn. De input van de fotografen zelf primeert echter in beide gevallen. Het zijn 

immers zij die het kunstwerk concipiëren zoals het is en de foto’s die daarbij passen, 

selecteren.  De kijker gebruikt de informatie die hij uit de foto’s kan verzamelen en stelt aan 

de hand daarvan een identiteit van de referent samen. Daarbij doet hij intensief beroep op zijn 

eigen ervaringen, associaties, verwachtingen en kennis.  

Hierbij verdient de ethische vraag enige aandacht, daar de kunstwerken wel vaker de 

persoonlijke dimensie van reële mensen aanraken, des te meer omdat het om (per definitie 

maatschappelijk kwetsbare) kinderen gaat. Matthias Winzen schrijft in zijn essay  A Credible 

Invention of Reality over een zeker geweld bij het vormen van een definitief beeld van de 

identiteit van een andere persoon.
278

 Daarbij verwijst hij ook naar de gevallen waarbij het tot 

zelfvernietiging van de persoon in kwestie leidde. Het proces van de identiteitsconstructie van 

een afgebeelde persoon is even gewelddadig, zeker als de foto van een kind is en deze publiek 

tentoongesteld wordt.  

Vanuit een ethisch oogpunt liggen de reeksen van de kunstenaars dicht bij het werk van 

Diane Arbus die meestal haar ethisch ongerechtvaardigde aanpak kwalijk genomen werd. 

Haar keuze voor “freaks” als modellen, haar fascinatie door een (voor de geportretteerden) 

ongewild effect van zelfpresentatie, alsook de manier van het fotograferen die de kijker als het 

ware uitnodigt om een standpunt in te nemen ten opzichte van de referenten, zijn de 

voornaamste redenen daarvoor.
279

 De positie van Rineke Dijkstra is minder omstreden. 

Hoewel ze de jongeren enigszins kwetsbaar opstelt en ook op zoek is naar de kloof tussen 

intentie en effect, kan ze het persoonlijke voordeel dat ze nam van haar modellen absoluut 

niet verweten worden.
280

 Zoals al in het paragraaf 3.2 uiteengezet werd, fungeren de 

respectvolheid van haar aanpak en haar gevoeligheid als verzachtende omstandigheden. 

Bovendien kiest ze voor gewone adolescenten die men geenszins met de modellen van Arbus 

kan vergelijken. Michael Fried merkt eveneens het volgende op: “What matters is that all the 

features and details one observes – all the awkwardnesses, vulnerabilities, blemishes, physical 

idiosyncrasies, oddities of costume, and so on – belong to a realm of outward appearance”
281

, 

wat volgens hem een soort gedepsychologiserend effect heeft (in tegenstelling tot het werk 

van Arbus), waardoor Dijkstra aan de ethische vraag ontsnapt.  
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Bratkov wordt daarentegen wel vaker van menselijke vernedering beschuldigd.
282

 Ten 

eerste brengt hij jongere kinderen in beeld (dan meestal het geval is in Strandportretten) die 

dan ook in het kader van het hele oeuvre van de fotograaf als een nieuwe lichting “idioten”(in 

termen van Degot) worden voorgesteld, of althans als het product van een idiote samenleving, 

wat enigszins vergelijkbaar is met het effect van Arbus’ foto’s. Ten tweede neemt de 

kunstenaar de rol van verleider op zich, die de kinderen vraagt voor hem in seksueel 

uitdagende houdingen te poseren en hen vanop een dreigend korte afstand fotografeert. Victor 

Misiano constateert echter dat het vandaag ethischer is om de eigen betrokkenheid in de 

amorele gang van zaken te bekennen dan te doen alsof zich distantiëren mogelijk is.
283

 Zelf 

vertelt Bratkov dat zijn reeks een ware jacht op pedofielen door de douanedienst op gang zou 

gebracht hebben.
284

 Een ander argument in de pleidooi van Bratkov is dat zijn reeks, ook 

onder andere door het confronterende en provocerende karakter ervan, mensen kan 

wakkerschudden en doen stilstaan bij het gevaar van het stereotiep denken voor een gezonde 

samenleving. Als een bijkomend punt kan men eveneens wijzen op het belang van het ter 

sprake brengen van de kinderlijke seksualiteit als een belangrijk deel van de kinderlijke 

identiteit. 

Het werken met kinderen rond het thema van de identiteit heeft dus bepaalde implicaties 

tot stand gebracht, maar liet de fotografen ook bijkomende semantische lagen aan hun reeksen 

toevoegen en er een grotere trefkracht aan verlenen.  
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