Michel Mazzoni's
kleine atelier

Michel werd geboren in 1966 in Frankrijk.
In 2004 maakte hij van fotografie zijn
beroep en enkele jaren later verhuisde
hij naar België.

Fotograaf…
Maar niet echt
helemaal.

Michel beschouwt zichzelf niet als
fotograaf, maar eerder als beeldend
kunstenaar. Voor hem is fotografie een
hulpmiddel waarmee hij zijn creaties kan
realiseren.

Michel is in zekere zin een onderzoeker van het
beeld. In zijn labo doet hij testen: knippen, over
elkaar leggen, scannen of vergroten. Hiermee kan een
afbeelding meerdere levens hebben!

Om zijn werk beter te begrijpen, gaan we eerst
de ideeën bekijken die hem inspireren!

abstracte kunst, een uitvinding uit de 20e eeuw
Eeuwenlang hebben kunstenaars
geprobeerd de werkelijkheid na te
bootsen. In de schilderkunst of
beeldhouwkunst zoeken kunstenaars
naar de gelijkenis met wat ze zien. In
de kunstgeschiedenis noemen we dit
figuratieve kunst.
Willem Claeszoon Heda, 1654

Piet Mondrian, 1923

Hier is het eerste abstracte
schilderij. Het werd in 1910
geschilderd door Vassily Kandinsky,
een Russische kunstenaar die wordt
beschouwd als een van de
grondleggers van de abstracte
kunst.

Aan het begin van de 20e eeuw
besloten kunstenaars niet langer
onderwerpen of objecten uit de
natuurlijke, echte of imaginaire
wereld te vertegenwoordigen, maar
alleen vormen en kleuren. Vanaf dan
hebben we het over abstracte
kunst!

Voor Kandinsky is kunst een middel om gevoelens
en emoties uit te drukken.

Al op jonge leeftijd speelde hij cello en
piano. Muziek is voor hem een
inspiratiebron.

Kleuren zijn emoties maar ook
geluiden. Meetkunde heeft een zeer
belangrijke plaats: lijnen, curven,
cirkels, punten, vierkanten, ... zijn als
muzieknoten op papier.

Op z’n Kadinsky’s

Vraag je ouders om deze QR-code te
scannen en ontdek een pianostuk
samengesteld door Wagner.
Luister er een eerste keer naar en hoor de
verschillende geluiden, lage of hoge tonen, ritme,
traag of snel.
Maak bij de tweede luisteren vormen die je
inspireren op een papier. Bijvoorbeeld zachtheid
met afgeronde vormen en drukke geluiden met
vierkanten of driehoeken.
Geef het geheel bij een derde keer luisteren wat
kleur. Laat je emoties spreken!

Kasimir Malevitch en het suprematisme
Malevitch werd geboren in 1879 in
Oekraïne, toen onder het Russische
rijk. Hij is een van de grondleggers van
de abstracte kunst, meer bepaald het
suprematisme.

In 1915 streefde Malevitch naar een
bijna spirituele kunst, vooral om de
onzichtbare essentie van dingen vast
te leggen: het suprematisme.

Om dit te bereiken pleit hij voor een
terugkeer naar puurheid in de
schilderkunst. Simpele vormen zoals
een vierkant, een cirkel, een kruis en
drie categorieën kleuren: wit, zwart
en primaire kleuren.

Met zijn "Carré blanc sur fond blanc"
(wit vierkant op een witte
achtergrond) schildert Malevitch het
eerste monochroom in de
kunstgeschiedenis. Een monochroom
is een werk gemaakt van dezelfde
kleur.

Russisch constructivisme
Constructivisme was in de jaren
twintig een zeer belangrijke artistieke
beweging in Rusland.

In 1917 werden het Russische rijk
en de tsaar omvergeworpen. De
Russische revolutie bracht het
communistische regime van de
USSR en Stalin voort.

Wat is communisme?
Communisme is een regeringsvorm en
een ideologie geïnspireerd door de
ideeën van de filosoof Karl Marx. In
theorie pleit het communisme, in
tegenstelling tot het kapitalisme, voor
een samenleving waarin de hele
bevolking gelijk is. Maar in werkelijkheid
is het communisme vaak misbruikt en
heeft het tot veel slechte dingen geleid.

Om de mensen aan te spreken die
vaak niet kunnen lezen, wist Stalin
goed dat een beeld vaak meer
zegt dan honderd woorden.

Hij stuurt zijn politieke boodschappen op
posters, met de bedoeling zoveel mogelijk
mensen aan te spreken. Constructivisme wordt
de officiële kunst van de Russische revolutie.

het is ook te vinden in de architectuur …
Terwijl elders in Europa het
neoclassicisme en de art nouveau in de
mode zijn, verwerpt het
constructivisme in de USSR de
burgerlijke kunst met zijn decoratieve
en decoratieve uitspattingen.
Dit is de Art Nouveau-gevel van een
beroemd Brussels museum. Herken
je het?

Constructivisme is een kunst
gebaseerd op eenvoud, strakke lijnen
en geometrische vormen. Het
gebruikt vaak goedkope materialen
zoals beton, glas of metaal.
De functie van het gebouw wordt
benadrukt door zijn vormen en de
esthetiek komt op de tweede plaats.

Na deze sprong in de geschiedenis keren we
terug naar het atelier van Michel om zijn
werk te ontdekken.

Wat is zijn methode?

Michel gebruikt twee soorten afbeeldingen:
de foto's die hij met zijn camera maakt

beelden die hij hergebruikt

Michel experimenteert:
Hij maakt niet zomaar een foto, hij speelt met de afbeelding.
direct op het negatief

Spelend met licht

achteraf, direct op de afbeelding

spelend met filters en
kleuren

door het ene beeld
achter een ander te
verstoppen

Michel experimenteert graag, dus er zijn veel
verschillende manieren om met een afbeelding
te spelen...

Een ander voorbeeld van experimenteren
Deze keer gebruikt Michel apparaten zoals een printer
en een scanner

Michel heeft altijd een kleine camera
bij zich als hij de deur uit gaat
Eerst ziet hij een interessant
element van architectuur of natuur
Hij let op zijn omkadering en maakt
zijn foto
Vervolgens ontwikkelt hij het in het
klein in zijn studio
Hij drukt het groot af met een
machine om het frame van het
beeld naar voren te halen
En met behulp van een scanner
maakt hij een Blow up (Zoom) of
vergroting

Een beetje dichterbij ...

Wat Michel belangrijk vindt,
is dat je jezelf vragen stelt!
Waar komt deze afbeelding vandaan?
Waar is het genomen?
Hoe is het gemaakt? Is er kleur?
Welke vormen en materialen zie je?
Je zult niet altijd de antwoorden hebben, het
belangrijkste is dat je erover hebt nagedacht tijdens het
observeren!

Bij het afdrukken is het frame
een raster van kleine puntjes. Is
het je ooit opgevallen in de
afbeeldingen in de krant?
Het frame geeft het beeld een
uitstraling.

Beeldfragment?
Wat is dat?

QOf het nu in de architectuur
of in de natuur is, Michel legt
graag details en fragmenten van
beelden vast met zijn camera.
.

In de fotografie gebruiken we
omlijstingen om de aandacht te
trekken van de kijkers van een
element, een scène of een detail.

Je kunt het omlijsten
oefenen door met je twee
handen te spelen zoals
hier!

Deze afbeeldingen zijn
fragmenten van gewone
alledaagse elementen. Maar
het kader is soms zo strak
dat het moeilijk te raden is
wat ze zijn en waar ze zich
bevinden.

We zien vooral vormen en
materialen. Doet dat niet
denken aan abstracte
kunst?

Abstractie om jezelf vragen te stellen!
Wat zijn de elementen van abstracte kunst
die we ook bij Michel vinden?

geometrische vormen

een monochroom

het motief van een kruis, zoals
bij Malevitch

Kan jij raden wat deze foto's voorstellen?
Appels op de kermis
of een kroonluchter
in een hotel in
Roemenië?

een grote rots in de
zee gezien vanuit de
lucht of een kleine
scherpe kiezel in een
rivier?

een komeet in de
ruimte of het detail
van een behang uit de
jaren 70?

Het belang van de
tentoonstellingsruimte

Voor elke tentoonstelling doet Michel
onderzoek naar de oorsprong van de plek.
Daarna gaat hij er enkele dagen heen om
zich onder te dompelen en maakt
vervolgens het plan van zijn tentoonstelling
op zijn computer.

Michel's werken worden "in situ" geproduceerd. 'In situ' betekent 'in de
plaats' in het Latijn. De “in situ” werken houden rekening met de plaats
waar ze zijn geïnstalleerd. Sommige afbeeldingen worden zelfs
aan de muur geplakt!

De sculptuur in de kapel aan de
achterkant van de zaal is
speciaal gemaakt voor de ruimte
en ter plaatse in elkaar gezet.

Nu is het aan jou!
materiaal:

In deze serie heeft Michel
afbeeldingen en geometrische
vormen samengesteld die doen
denken aan constructivisme en
suprematisme.

Kies op de volgende pagina een afbeelding die je leuk vindt en knip deze uit
met je schaar. Je kan er zelfs meerdere kiezen!
Kies dan één of meerdere kleuren en knip geometrische vormen uit: vierkant,
driehoek, rechthoek of rond, alles mag! Gebruik een liniaal en een stift als je
liever je vormen tekent voordat je ze uitknipt.
Speel net als Michel met de afbeeldingen: draai je afbeelding en je
geometrische vormen totdat je een resultaat krijgt dat je leuk vindt!
Kleef nu het geheel vast met lijm en je hebt je eigen kunstwerk op papier!

Je bezoek aan het kleine atelier is
voorbij. Nog een laatste raad van
Michel: “de vraag is belangrijker dan
het antwoord”

