
CARLO SARACENI, Judith en de Holofernes, 1615 ORAZIO GENTILESCHI, Judith en de Holofernes, 1612

CARAVAGGIO’ S INVLOED : CARAVAGGISTEN - TENEBRISTEN



JOSE DE RIBERA (SP)

De geseling van Christus, ca. 1617 Democritus, 1630



De Waterverkoper van Sevilla, 1618-22, 
Londen

DIEGO VELASQUEZ (SP)
(Vroeg werk) De Triomf van Bacchus, 1629, Prado



FRANCISCO DE ZURBARAN 

Agnus Dei, 1635-1640

De heilige Serapion, 1628



GERARD VAN HONTHORST, Vrolijk Gezelschap,1622, 
Alte Pinakothek München, 132,8 cm × 196,6 cm

HENDRIK TER BRUGGHEN, H. Hiëronymus 
boeten doend, ca. 1625, Boymans

UTRECHTSE CARAVAGGISTEN



REMBRANDT, Samson gevangen door de Filistijnen, 1636, Kunstinstitut Frankfurt, 206 x 276 cm



JAN LIEVENS (werkte nauw samen met Rembrandt)
Vanitas, 1628-30, Rijksmuseum A'dam

“Ars longa, vita brevis”

GERARD DOU (leerling van Rembrandt)
Stilleven met slapende hond, 1650



GEORGES DE LA TOUR (FR)

Magdalena, ca. 1640-45, Louvre, 128 x 94 cm St. Jozef in de smidse, ca. 1640, Louvre



Zowel Caravaggio als PIER PAOLO PASOLINI (1922 – 1975) werkten,  tegen de tradities in, 
met acteurs en modellen uit het `gewone volk' en benadrukten ze hun aardsheid. 

Stills uit
Il Evangelo Secundo Matteo, 

1964 



Licht-donker



New Yorks nachtfotograaf: WEEGEE (1899 – 1968)

Chroniqueur van de schaduwzijde van New York gedurende de jaren dertig en veertig.                                     
De nacht, genadeloos flitslicht en harde contrasten. Ontnuchtering van de Amerikaanse mythe

“Murder Is My Business” 



Their First Murder, 9 October 1946

Weegee



Weegee



Simply Add Boiling Water. 1937

Weegee

A c c i d e nt  o n  U p p e r  Ro a d way  o f  G ra n d  C e nt ra l  
S tat i o n ,  N e w  Yo r k ,  1 9 4 4



D a n c i n g

Haarlem





FILM NOIR

- low-keybelichting: sterk contrastrijk (clair-obscur)
- Langgerekte schaduwen
- Scheve cadrages
- Vervorming door groothoeklens
- Fataliteit, angst, verraad, moord, corruptie, femme fatale 

… in een stedelijke omgeving
- Amerikaans, tussen 1941 en 1958
- Voice-over / flashback



30 Second Film Noir (Kieron Yeoman) https://www.youtube.com/watch?v=8gZ-ZYFJIWw

https://www.youtube.com/watch?v=8gZ-ZYFJIWw
https://www.youtube.com/watch?v=8gZ-ZYFJIWw


The Maltese Falcon, 1941
Regie John Huston. Met Humphrey Bogart



THE MALTESE FALCON
https://www.youtube.com/watch?v=phUxnXGhEiI

https://www.youtube.com/watch?v=3a9YU1SVbSE
https://www.youtube.com/watch?v=phUxnXGhEiI


Touch of Evil, 1958
Regie Orson Welles



The  Th i rd M a n,1949 ,  

CAROL  REED

M e t  Ors on We l l e s  

e n  Al id a  V a l l i

https://www.youtube.com/wat
ch?v=r9yyDEDGlr0

https://www.youtube.com/watch?v=r9yyDEDGlr0
https://www.youtube.com/watch?v=r9yyDEDGlr0


The Big Combo (1955) 
Regie Joseph H. Lewis  - Cameraman John Alton. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZiKYIH5Sqg


The  B ig  Comb o 



Ascenseur pour l'échafaud,1958, Louis Malle

Soundtrack van Miles Davis

https://www.youtube.com/watch?v=SjfQWZ84_bw

Florence is de sensuele maîtresse van de gedesillusioneerde 
oorlogsveteraan Julien. Hij werkt in het bedrijf van Florence's
echtgenoot, een wapenhandelaar. Het leven van de hoofdpersonen 
raakt in een stroomversnelling wanneer Julien, opgejut door Florence, 
zijn baas met een revolverschot doodt. Het lijkt een perfecte moord, 
totdat het noodlot toeslaat; Juliens auto wordt gestolen door een jong 
stel, dat eveneens een moord pleegt. Alles wijst in de richting van Julien.

https://www.youtube.com/watch?v=SjfQWZ84_bw


NEO-NOIR
The Man Who Wasn't There 2001, regie van Joel en Ethan Coen

https://www.youtube.com/watch?v=vjO8u_9CqXI

Als Creighton Tolliver geknipt wordt 
door kapper Ed Crane, vertelt hij 
Crane over een zakendeal. Tolliver
wil investeren in stomerijen, maar 
komt 10.000 dollar tekort om de 
deal rond te maken. Ed is 
geïnteresseerd en zegt dat hij het 
geld binnen een week zal hebben. 
Hij heeft een idee om aan het geld 
te komen. Hij besluit 'Big Dave' te 
chanteren met zijn overspel. Het lijkt 
allemaal de goede kant op te gaan 
totdat Big Dave doorkrijgt wie hem 
chanteert.

https://www.youtube.com/watch?v=vjO8u_9CqXI
https://www.youtube.com/watch?v=vjO8u_9CqXI


https://www.facebook.com/watch/?v=963018164087043

Eerbetoon aan de Film Noir:

"Au coeur des ombres“ 2018 Geanimeerde korte 
film door Mónica 
Santos en Alice 
Guimarães Film noir , 
experimenteel , 
gangster  13 minuten
Met Sara Costa , 
Gilberto Oliveira en 
Margarida Vila-Nova
Natalia, gevangen in 
vervelend werk, gaat 
op zoek naar een 
gestolen hart. In een 
wereld waar harten 
op de bank kunnen 
worden gestort, staat 
de jonge vrouw voor 
een dilemma: haar 
hart geven of het voor 
zichzelf houden.
Film genomineerd 
voor de César 2019.

https://www.facebook.com/watch/?v=963018164087043


FOTOGRAFIE



DIRK BRAECKMAN (BE, 1958)

Zelfportret 1986 Zelfportret met moeder, gelatin silver print, 120 × 120 cm



10.01.04 - 05
C.O.-I.S.L.-94, 1994, 120x180



T.A.-A.N.-96, 1996

‘Terwijl ik aan het fotograferen ben, 

ben ik al bezig in mijn donkere 

kamer. Het is een experimentele 

ruimte van waaruit ik vertrek.’



N.P.-M.V.-05 



G.P.-P.O.-09, 2009, 180x120 cm A.D.F.-B.E.-03, 2003, 180 x 120 cm



‘Echt papier weerkaatst het 

licht niet maar absorbeert 

het, zuigt het in.’

G.C.-G.E.-97, 1997



Z.R.-B.X.-98, 120x180, 1998





L.T.-X.P.-14, 2014, 180 x 120 cm

‘Door het donker en grijs te houden of 

onscherp te printen, elimineer ik een 

deel van de informatie, die afleidt van 

de kern. Zo streef ik naar een 

uitgepuurde situatie waar je als kijker 

ingesmeten wordt.’ 



Ooit inspiratie voor Braeckman: ‘Evidence’, boek van Luc Sante.

Zwart-wit-politiefoto’s van crime scenes in New York tussen 1914 en 1918 die een geladen leegte vertonen.



‘Evidence’



All colors will agree in the darkCloud, 2013, inkjet Print, 100 x 74 cm

Daisuke Yokota (Saitama, Japan, 1983)



‘Site/cloud’ is het eindresultaat van een opeenvolging van digitale fotografie, Photoshop en het herhaaldelijk herfotograferen van de 

digitale beelden met een analoge camera. Als een ware alchemist ontwikkelt Yokota de filmrolletjes in kokend water. De chemicaliën van 

de film worden hierdoor deels vloeibaar. Kleuren en vormen vloeien in elkaar. Het fotografisch papier raakt beschadigd en 

desintegreert op sommige plaatsen. Luchtbellen geven suggestie van reliëf en textuur. De negatieven worden vervolgens gescand en

in Photoshop samengevoegd met het originele digitale beeld. Tenslotte etst de fotograaf de details van de wolken - tot tien maal toe. 

Imperfecties zoals lichtvlekken en krassen zijn duidelijk zichtbaar. 



Daisuke Yokota



Rem Koolhaas, 2012, 150 x 112 cm Arno Visser

STEPHAN VANFLETEREN



Mads Mikkelsen Rinus Van de VeldeJuliette Binoche

Zie https://www.stephanvanfleteren.com/artists

https://www.stephanvanfleteren.com/artists


CHUCK CLOSE Daguerreotype-portretten
(1999 – 2001)



Door de scherptediepte
lijken gezichten als

verschijningen op te
doemen uit een ijle

donkere achtergrond. 

Lorna SimpsonCindy Sherman



ROY DECARAVA (VS, 1919 – 2009)
In plaats van te proberen 
het zwart lichter te doen 
lijken, maakte hij het juist 
nog donkerder.

Jazz-muzikanten en het 
leven van Afro-Amerikanen



BRADFORD YOUNG (VS, 1977)

Cameraman

Mother of George, film uit 2013: 
Consequente onderbelichting

https://www.youtube.com/wat

ch?v=z3yojJ5jQGE

(2.48)

Nigeriaanse dramafilm uit 2013, 
geregisseerd door Andrew Dosunmu
en vertelt het verhaal van een pas 
getrouwd Nigeriaans stel in Brooklyn 
dat een klein restaurant runt terwijl de 
vrouw worstelt met 
vruchtbaarheidsproblemen.

https://www.youtube.com/watch?v=z3yojJ5jQGE


SUGIMOTO, Theatres



Shadow Piece, 2005 ,video projection

https://www.facebook.com/watch/?v=171760610489316

David Claerbout

https://www.facebook.com/watch/?v=171760610489316


IDA - 2013 -Pawel Pawlikowski

Fragment 
4.20 -


