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Als kind fascineerde het hem: naast het huis
stond elk jaar een circus, als dat vertrok bleef
alleenhetspoorvandecirkel inhetgrasachter.
En later zag Peter De Bruyne (1966) dat beeld
terug inDer Himmel über Berlin, een film van
WimWenders. “Het circus was weg, er was
alleennogde locatie.”Eenkringwaarindespo-
renvandedierenzichtbaarwaren.Jerookerhet
zweetvandetrapezistenog.Methetoorophet
gras: een restje vanhet applaus.
Het coloriet van Wim Wenders, zelfs van
EdwardHopper,zit inOnLocation,defoto’svan
filmlocatiesdie fotograafPeterDeBruynezich
graag herinnert. De wazige filter omhelst ze
zoals een glasgordijn dat met het zicht op de
werelddoet: erschijnteenander lichtopwat je
dacht te zien.
Het ideeontstondnochtanstoevallig, inSeattle,
Washington, van daar was hetmaar twee uur
rijdennaarhetdorpjeNorthBend,waarDavid
LynchdestijdsTwinPeaksopnam.“Tweeuurin
degietenderegen,perfect”,zegtDeBruyne. “En
dankwamikaandetreinwaarvanje indeserie
het gevoel hebt dat hij in de bossen stond.
Terwijl hij gewoon in de hoofdstraat staat en
een toeristische attractie is.”
Zokanfictiewerken.Zosterk.Alkunjeookzeg-
gen: zomisleidend, demagie weg. “Ik had zelf
alssetfotograafgewerkt.Datwist ikdus.”BijDe
Bruyne versterkte het de fascinatie. Zelfs als
meerdere restaurants claimendie te zijnwaar
in Pulp Fiction werd gegeten en opgenomen,
zelfsalsde locatienueengarage isendanweer
meerdere garagisten claimen dat het bij hén
gebeurde.Dat is charme. Enmagie.

Om de hoek
Die vrijheid permitteert Peter De Bruyne zich.
Hijnoemthetzijndichterlijkevrijheid:destraat

‘On Location’: Peter De Bruyne werpt nieuw licht op filmlocaties

Demagie
vanwat
soms
weg is

PeterDeBruynegebruikt locatiesuit
Amerikaanse filmsvoorzijn foto’s.Het zijn
de filmsdiede fotograaf zichwilherinneren.
Meteenstukjevrijheiden illusie,maardoor
dewaasspreektdeessentie. ‘Zelfsdigitaal
maak ikmaaréén foto.’
tekst Rik Van Puymbroek
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met de bus uitVertigo is niet de exacte locatie.
“Het is de hoek om.” Het houten huis op het
strand vanGruissan is niet helemaal datwaar
Béatrice Dalle haar liefde beleefde in 37°2 le
matin. “Haar huis brandde af.” Overigens het
enige Franse zijsprongetje in de American
dreamvanPeterDeBruyne. “Leukvoordeaan-
dachtige kijker. De anderemist niks.”
Terugnaardiewaas.HetwasinhetdorpjeBluff,
Utah, dat Peter De Bruyne die troef bijna toe-
valligontdekte.Hijdraaideaande focusenzag
plots wat hij wilde zien: enkel nog de essentie.
“Inmijnvorigwerkzatteveel informatie.Lange
tijd fotografeerde ik terealistisch.Waardoor ik
zelf opmijn honger bleef zitten. Ik vond dat ik
er niet in slaagde de sferen juistweer te geven.
Nuheb ik dat gevoelwel. Details zijnweg en ik
zoek contrast op. De pittigheid ook. Somsmet
interessantestoorzenders.Eentelefoonpaal,of
een elektriciteitspaal.”

Geen Photoshop
Diepassenindekadrering,diewordennietweg-
geveegd.Nietanaloog,nietdigitaal:OnLocation
is een resultaat van beide technieken, wie aan
Photoshop denkt, zit fout. “Ik ben een product
vanmijn tijd. Ikmoest zuinigomspringenmet
film en maakte vaak slechts één foto. Het is
ambachtelijkwerk.Zelfsdigitaaldoeikdat.Eén
foto. Enomdathet fotografie is,maak ikdie op
het juiste moment. Dat moment is belangrijk.
Goedkijkenendanklikken.Beeldbewerking is
een ander vak endat is niet hetmijne.”

On Location van Peter De Bruyne is vanaf
vandaag tot en met 2 juni te zien in
44 Gallery in Brugge.
www.peterdebruyne.com
www.44gallery.be.
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