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worden met de jaren? Niet Allan
Sekula (60). Deze Amerikaanse fil-
mer, fotograaf, schrijver en activist
staat nog net zo kritisch tegenover
de heersende orde als toen hij een
angry young man was. Onvermoei-
baar stelt hij de donkere kanten
van de globalisering aan de kaak;
het kritische protest weegt voor
hem daarbij zwaarder dan de es-
thetiek. Allan Sekula is een man
met een missie.

Deze week was hij in Rotterdam
voor de vertoning van zijn nieuwe
film waar hij samen met regisseur
Noël Burch tien jaar aan heeft ge-
werkt: The Forgotten Space. Die ging
afgelopen september in première
in Venetië en won daar de Special
Orizzonti Jury Prize voor de beste
lange film. Bovendien is er nu
werk van hem te zien op de ten-
toonstelling Angry in het Neder-

lands Fotomuseum in Rotterdam:
een diavoorstelling van foto’s die
hij maakte van en met de demon-
stranten tegen de globalisering in
Seattle in 1990.

Sekula’s ‘forgotten space’ is de
zee. „Dit is het vergeten landschap
van de 20ste en de 21ste eeuw”,
zegt hij. „Hier trekken de grote
vervoersstromen over de wereld.
Maar wij zijn zo gebiologeerd door
het digitale universum en zo ge-

wend dat alles, net als wijzelf, per
vliegtuig gaat, dat we de zee en al-
les wat daarop en eromheen ge-
beurt, niet meer zien.”

Dat is ook letterlijk zo, meent
Sekula, want de helft van alle goe-
deren zit tegenwoordig in contai-
ners – geurloos, vormeloos, ano-
niem. De geuren van tonijn, of ko-
kos, of hennep – die zijn verdwe-
nen uit de schepen en de havens.
„De container is het symbool van

mondiale handel en de zee is de
pispot van het kapitalisme gewor-
den.”

The Forgotten Space is een twee
uur lang epos waarvoor de makers
de hele wereld afreisden. Van Los
Angeles tot Hongkong en van Rot-
terdam tot Bilbao, ze komen over-
al en praten met iedereen: Chinese
fabrieksmeisjes, de Indonesische
zeeman, de machinist op de Betu-
welijn, de Amerikaanse daklozen

die zelf niet begrijpen hoe het zo
ver heeft kunnen komen. Sekula:
„Ik noem dit liever geen documen-
taire maar een filmessay, dan mag
het over ideeën gaan. En het be-
langrijkste idee is dat we blind zijn
geworden voor de omstandighe-
den waaronder de wereldhandel
wordt bedreven.”

De film is in opdracht van Ne-
derland ontstaan, vertelt hij. De
gemeente Lingewaal wilde haar

Filmer Allan Sekula: ‘De zee is de pispot van het kapitalisme’
Multitalent en activist
Allan Sekula maakte samen
met regisseur Noël Burch
een ‘filmessay’ over het
vergeten landschap van de
globalisering .

Fo t o ’s uit het boek ‘Fish Story’ (1995) van Allan Sekula. Het boek vormt de inspiratiebron voor de film ‘The Forgotten Space’ (2010) die Sekula samen met regisseur Noël Burch heeft gemaakt. Fo t o ’s Allan Sekula

strijd tegen de Betuwelijn docu-
menteren en vroeg de Stichting
Kunst en Openbare Ruimte
(SKOR) een kunstenaar te vinden.
Dat kwam goed uit, want regisseur
Noël Burch had al aan Sekula voor-
gesteld om zijn boek Fish Story uit
1995 te verfilmen.

Voor dat boek, een ‘work in pro-
gress’ dat in de loop van zes jaar is
ontstaan, fotografeerde Sekula
eveneens in havens en op zee over

de hele wereld en schreef er essays
bij. Het is het derde deel van een
reeks over de zee als toneel van de
wereldeconomie.

Het is niet waar, zegt hij, dat
computers en de telecommunica-
tie de enige motoren zijn van de
derde industriële revolutie: „Ik
wijs op het belang van de maritie-
me ruimte als tegenhanger van het
overdreven belang dat wordt toe-
gekend aan cyberspace.”

Sekula heeft het talent om te kij-
ken naar die dingen waar veel
mensen vaak geen aandacht voor
hebben. Op een vergelijkbare ma-
nier verbeeldde hij de antiglobalis-
ten die in 1999 in Seattle slag le-
verde bij de vergadering van de
WTO. „Mijn manier van werken
heb ik ‘anti-fotojournalistiek’ ge-
noemd: geen flits, geen telelens,
geen gasmaker, geen perskaart, bij
de demonstranten blijven in
plaats van veilig achter de politie-
cordon. En niet op zoek gaan naar
de makkelijke beelden van con-
frontatie en geweld.” De dia’s in
het Fotomuseum tonen het pro-
test zoals de demonstranten die
beleefden: boos, saamhorig, moe.

Is er nog ruimte voor kunste-
naarschap te midden van zo’n po-
litieke agenda? „In de driehoek li-
teratuur – film – s ch i l d e r k u n s t
zweeft de fotografie ergens in het
midden. Daardoor heb ik de vrij-
heid om op allerlei manieren mijn
verhaal te vertellen en om de kij-
ker aan het denken te zetten. Want
dat is wat film en fotografie zijn:
thinking tools.”

Dvd op aanvraag via de site
theforgottenspace.net. Tentoon-
stelling ‘Angry’, t/m 13 juni,
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