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De iconografie van Geert Goiris omvat onder meer ietwat
troosteloze interieurs, verlaten speeltuinen, stilstaande
locomotieven, geënsceneerde ontploffingen in parkachtige
omgevingen en raadselachtige constructies die ooit een
modernistische architecturale utopie hebben belichaamd. 		
Zijn grootste fascinatie en zijn meest nauwgezette aandacht
gaat echter uit naar desolate landschappen, die vaak het
bevreemdende aspect van zijn andere beelden lijken te
delen. In zijn milde ironie en fijngevoelige verwondering, die
zijn voorkeur voor scherpte en detaillering een enigmatisch
karakter verleent, streeft Goiris echter nooit naar het groteske
of het spectaculaire. Zijn landschappen zijn geïsoleerd, stil,
onbewoond en onbewogen. Goiris fotografeert vooral barre
woestijnen of lavalandschappen die enkel aan een geologische
dimensie lijken te beantwoorden. Het zijn tevens open, als het
ware transparante, landschappen waarin je heel ver kan zien
en die voor de fotograaf specifieke uitdagingen inzake licht,
kadrering en scherptediepte inhouden.
	Niet toevallig fotografeert hij vaak ook kurkdroge polaire
gebieden, waarin hij inspeelt op de merkwaardige plaatselijke
lichtomstandigheden. Hij richt daarbij zijn blik in het bijzonder
op sporen van menselijke aanwezigheid die in deze contreien
wel voor eeuwig lijken te blijven bestaan. De ijle, kwetsbare
beelden van Goiris geven uitdrukking aan een kwetsbaar en
entropisch landschap, waarin natuurlijke schoonheid vaak op
het punt staat te rotten, te eroderen of te smelten. In die zin
verkrijgen zijn werken soms een lichtjes dreigende ondertoon
die, wars van een spectaculaire toeëigening van een esthetica
van het sublieme, onomwonden resoneert met de narratieve
beelden uit de cinema, televisie en andere media.
	De stille en tijdloze landschappen van Goiris maken evenwel
deel uit van een uitgestrekte en moderne wereld waarin men
zich snel verplaatst. Dit blijkt duidelijk uit de fotoreeks Slow
Fast, die in de zomer van 2007 werd vervaardigd en uit twee
complementaire componenten bestaat. De eerste component
wordt gevormd door enkele opnamen van landschappen op de
Faeröer, een eilandengroep in de Atlantische oceaan tussen
Noorwegen en IJsland. Het zijn landschappen die naadloos
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aansluiten bij Goiris’ iconografische voorkeur voor een barre,
Noorderse natuur en haar karakteristieke atmosferische
effecten, die precies het mediumspecifieke oog van de
fotograaf weten te prikkelen. Deze “trage” landschappen,
majestueuze symfonieën in groen en grijs, lijken in eerste
instantie uitdrukking te verlenen aan een geologische
tijdsdimensie die de menselijke geschiedenis overstijgt.
Deze traagheid wordt bevestigd door de geïsoleerde positie
van deze eilanden, die zich met hun steile rotsachtige kusten
verheffen boven het eindeloze oppervlak van de oceaan.
Goiris visualiseert bovendien deze traagheid door maximaal
de inherente mogelijkheden van de fotografie te benutten
– een medium dat van meet af aan met een bevreemdende
traagheid en stilstand werd geassocieerd. Zoals in de
landschapsfotografie van de negentiende eeuw maakt Goiris
gebruik van lange sluitertijden waardoor wateroppervlakken
bijna gereduceerd worden tot effen sluiers.
	Deze verstilde eilanden worden echter op een dubbele
wijze geconfronteerd met hun tegendeel. Het beeld van een
eilandengroep, die middenin een eindeloos wateroppervlak
is gesitueerd, wordt immers gecombineerd met een tweede
beeldenreeks van een door bergen omzoomde zoutvlakte die
ooit een binnenzee is geweest. Bovendien wordt de traagheid
van deze landschappen gekoppeld aan een belangstelling voor
supersonische snelheid. De tweede component van Slow Fast
bestaat immers uit opnamen van de zogenaamde Speed Week
op de Bonneville Salt Flats nabij Wendover in het noordwesten
van Utah. In deze Amerikaanse woestijn, die al in 1912 voor
de motorsport werd gebruikt, worden er sinds de jaren 1930
herhaaldelijk snelheidsrecords op land gebroken. Allerhande
motorvoegen krassen daarbij sporen in de oogverblindende
bodem maar tijdens de wintermaanden wissen de regens de
sporen uit en wordt de zoutvlakte, waar geen enkele plant kan
gedijen, opnieuw omgetoverd tot een maagdelijk en perfect
plat terrein. Waar Goiris in de Faeröerbeelden de traagheid van
de fotografie aanwendt om het landschap en de compositie
te voorzien van een perfecte horizon, wordt in de beelden
van de Amerikaanse woestijn het horizontale oppervlak door
de natuurkrachten aangereikt. Onmiskenbaar voelt Goiris
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zich ook aangetrokken door het wit van deze onmetelijke
zoutvlakte: net als de besneeuwde polaire gebieden die hij
vaak fotografeert brengt het oogverblindend terrein van deze
Salt Flats ook specifieke fotografische uitdagingen met zich
mee. Deze suprematistische zoutvlakte, die wel een soort
aardse variant van Malevich’ Wit op Wit lijkt te zijn, vormt tevens
de spectaculaire achtergrond voor een reeks fetisjen van de
snelheid. Het onderwerp van deze fotoreeks wordt immers
in eerste instantie gevormd door zogenaamde streamliners,
de gestroomlijnde motortuigen die met hun kogel- of
raketvorm dezelfde nostalgisch-futuristische associaties
oproepen als de architecturale constructies die Goiris op
andere plaatsen fotografeerde. Geplaatst in landschappen
met Oudtestamentische associaties, die vaak in westerns
en science-fictionfilms werden benut, schuift Goiris de
streamliners naar voren als bijna mythische voertuigen. 		
Snelheid en traagheid, aerodynamica en tellurische stasis,
industriële moderniteit en archaïsche krachten, kleurrijke
consumptiecultuur en transcendente abstractie lijken elkaar in
Slow Fast in evenwicht te houden.
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