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door Ton Hendriks

John Riddy

Zijn foto’s lijken architectuurfoto’s, 
maar John Riddy wil zich zo absoluut 
niet profileren. Hoe prominent ook 
aanwezig, de gebouwen op de foto’s zijn 
niet het onderwerp; veeleer zijn ze 
decorstukken voor zijn eigen wereld. 
Riddy streeft ernaar een analytische en 
tegelijk persoonlijke beschrijving te 
geven van de begrippen plaats en 
ruimte. In de kantine van De Pont 
Museum, waar zijn monumentale werk 
hangt, legt Riddy het in zijn zorgvuldige 
formulerende spreekstijl als volgt uit: 
“De gebouwen vormen een theater waar 
ik verschillende elementen kan 
samenvoegen tot een betekenisvol 
geheel. Mijn foto’s moeten resoneren 
met onze herinnering.”

Theater van 
plaats 
en ruimte
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© John Riddy, New York (Black Star 3), 2016, Courtesy Frith Street Gallery, London
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“ Ik wil bereiken dat je denkt: zo heb ik het nog nooit gezien. 
En dat je hierdoor je eigen omgeving geheel opnieuw ziet

© John Riddy Palermo (Via della Loggia), 2012, Courtesy Frith Street Gallery, London
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Als kind was hij al gebiologeerd door fotografie en nadat 
hij als adolescent een lange reis door Amerika had 
gemaakt, besloot John Riddy zijn reeds lang gekoesterde 
wens om kunstenaar te worden waar te maken. “Ik 
schreef mij in bij de kunstacademie, waar ik leerde 
schilderen. Ik vond het echt leuk om te schilderen en te 
beeldhouwen, maar het liep voor mij naar een dood 
spoor. Het lege canvas als startpunt was niets voor mij. Ik 
wilde uitgaan van de chaotische werkelijkheid als 
ingrediënt voor mijn beelden. Mijn opleiding heeft er wel 
voor gezorgd dat in mijn foto’s de geschiedenis van de 
schilderkunst altijd sluimerend aanwezig is. Er is een 
vorm van stilte en rust in mijn werk die refereert aan de 
normen van de kunst, zoals ik dat op de academie geleerd 
heb.”
Zijn beelden hebben een weloverwogen compositie 
waarin je een vorm van meditatie kunt zien. Balans en 
structuur zijn erg belangrijk in het verstilde werk van 
John Riddy. Niet het beslissende moment is het uitgangs-
punt in zijn fotografie, maar de beslissingen die over een 
lange periode worden genomen. Je zou het werk van 
Riddy kunnen plaatsen onder stadslandschap of archi-
tectuur, maar geen van die termen dekken helemaal de 
lading. “Ik streef ernaar dat mijn foto’s de spanning laten 
zien tussen plaats en ruimte.” Zijn opnamen van een brug 
in Londen of een gebouw in Rome hebben meerdere 
lagen van interpretatie. “Mijn foto’s zijn niet slechts 
beschrijvingen van een plaats. Ik wil dat de afdruk van 
de foto op zichzelf een eigen formeel en fysiek leven 
heeft waarin de relatie tussen kleur, tonaliteit, composi-
tie en vorm de hoofdrol speelt. Daarom zoek ik een 
balans in de compositie en tegelijkertijd een beeldende 
spanning.”

Rijk palet
Als je de muur ziet op de foto ‘London (Rail Sidings 
Road), 2017’ zie je door de grote afdruk details die je 
normaal gesproken ontgaan, maar nu als een superrealis-
tisch tableau op je netvlies blijven hangen. “Ik wil 
bereiken dat je denkt: zo heb ik het nog nooit gezien. En 
dat je hierdoor je eigen omgeving geheel opnieuw ziet, 
dat de plekken die je al eerder hebt gezien bij je worden 
opgeroepen door mijn foto’s.” Bij dit proces van herken-
ning en associaties uit eigen ervaring hoort een subtiel 
gebruik van kleur en toon. Kenmerkend aan zijn foto’s is 
het rijke palet aan kleuren of aan grijstinten en de 
enorm gedetailleerdheid van de afdruk. “Als je op een 
agressieve toonschaal en verzadigde kleuren de kijker 
vertelt: dit is het enige verhaal dat je ziet, kan het proces 
van de vrije en open associatie niet meer plaatsvinden. 
Dat sluit je de kijker af van zijn eigen beleving. Ik wil een 
directe ervaring teweeg brengen voor de kijker via de 
fysieke aanwezigheid van de afdruk. Daarom streef ik 
naar een ultieme scherpte en rijke tonaliteit van de foto.”
Riddy wil dat de kijker herkenning ervaart. “Fotografie 
moet resoneren met de image bank die we in ons geheu-
gen met ons meedragen. Dan resoneert het met alles wat 
we al een keer gezien hebben.” Voor Riddy is de herken-

© John Riddy, Palermo (Panificio Morello), 2013, Courtesy Frith Street Gallery, London
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ning die de kijker heeft niet die van een fysieke werke-
lijkheid, maar eerder van een geestelijke ruimte. Hij 
refereert daarbij aan de abstracte schilder Brice 
Marden, voor wie lijnen en vlakken refereren aan een 
geestelijke ruimte. “Die manier van schilderen interes-
seert me, vooral hoe in abstracte voorstellingen de 
kleuren op elkaar inwerken en daarmee een eigen 
ruimte scheppen.”
Met deze in wezen abstract formele en modernistische 
benadering van fotografie onderscheidt John Riddy zich 
van vele van zijn tijdsgenoten. Veel fotografen benoemen 
hun fotografie als storytelling, maar dat is een term die 
op Riddy niet van toepassing is. Evenals zijn voorbeelden 
uit de periode van de new topographics en dan met name 
Stephen Shore, noemt hij zijn foto’s eerder beschrijvin-
gen. “Ik beschrijf de dingen die ik fotografeer. Ik laat een 
proces van analyse zien. In mijn foto’s zie je welke 
beslissingen ik heb genomen om ze te maken.”
Toen Riddy begon met fotograferen was hij zich niet 
bewust van de befaamde Düsseldorfer Schule, noch 
onderging hij enige invloed ervan. “Ik keek wel naar 
architectuurfotografen zoals Werner Mantz. Toen ik de 
Bechers maar ook Thomas Struth en Andreas Gursky zag 
was dat een feest van herkenning. Ik heb mijn eigen stem, 
maar ik zie de parallellen met de Düsseldorfer Schule en 
uiteraard met Stephen Shore en de new topographics. 
Maar ik ben zelfstandig op mijn eigen vorm van fotogra-
fie gekomen.”

Ruimte creëren
Met zijn foto van het Rietveld Schröderhuis ‘Utrecht 
2004’ maakte John Riddy zijn eigen Mondriaan. Hij 
probeerde niet het huis zelf weer te geven maar de geest 
waarmee het huis is gemaakt. Op de foto zie je niet hoe 
de ruimte in het huis functioneert. Riddy schotelt de 
kijker een abstract beeld voor met Mondriaanse lijnen en 
vlakken, waarin het huis is te herkennen. “Ik wil niet de 
ruimte weergeven die ik in de werkelijkheid zie, maar ik 
wil op de afdruk zelf een ruimte creëren. Daarom zoek ik 
naar onderwerpen die goed werken als ze getransfor-
meerd worden door de fotografie. Met die gedachte 
maakte ik de foto in het Schröderhuis. Ik wilde de geest 
van Bauhaus en Mondriaan weergeven, en niet zozeer 
een beschrijving geven van de werkelijke ruimte van het 
huis. Een architectuurfotograaf die de ruimte van het 
huis wil weergeven zou zo’n foto nooit nemen.” 
Riddy leerde deze benaderingswijze in zijn werk als 
fotograaf voor beeldhouders. “Ik heb veel beelden 
gefotografeerd voor kunstenaars en van daaruit heb ik 
het besef gekregen dat ik fotografeer alsof ik sculpturen 
in de ruimte vastleg, op een manier waardoor het meer 
betekenis krijgt.”

Gustave le Gray 
In Palermo, de kleurrijke hoofdstad van Sicilië, maakte 
Riddy een uitgebreide serie in zwart-wit. Op de zwart-wit 
foto ‘Via della Loggia, 2012’ zie je een onbeduidend 
steegje met geparkeerde auto’s en oude, met graffiti 
bekladde muren van huizen. De foto heeft een rijke 

© John Riddy, Utrecht, 2004, Courtesy Frith Street Gallery, London
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schakering van donkere grijstonen en een veelheid aan 
detail. “Deze serie is een reactie op de foto ‘Palazzo 
Carini, Palermo’ van Gustave le Gray uit 1860, die hij 
maakte nadat Garibaldi de strijd tegen de Bourbons voor 
de eenwording van Italië gewonnen had. Ik houd van de 
textuur van zijn foto en de moderniteit die de foto 
uitstraalt. Het zou een hedendaagse foto geweest kunnen 
zijn. Ik vind de toon van de foto van Gustave le Gray erg 
interessant omdat het juist niet spectaculair is. In 
Palermo zocht ik in navolging van Le Gray daarom niet 
de emotionele impact van de kleuren, maar veeleer de 
overvloed van de textuur en de uitgebreide toonschaal 
van zwart-wit fotografie. In het begin probeerde ik een 
aantal opnamen in kleur, maar alles in Sicilië wordt 
gedomineerd door de strakblauwe lucht en de rode en 
okerkleurige gebouwen. Ik kon geen subtiliteit scheppen 
in kleur en daarom koos ik voor zwart-wit. Ik hou, in 
navolging van Ansel Adams, van een lange toonschaal 
van grijstinten.” 

Anti-romantisch
De foto ‘Londen (Heygate, 2008)’ laat de achterkant van 
een onverzorgde huizenrij zien, opgenomen in de vroege 
avond met schemerlicht en licht van lantaarnpalen. Het 
is ogenschijnlijk een alledaagse foto van een onbedui-
dend stukje stad. “Deze huizen in Elephant & Castle in 
Londen zijn afgebroken en de bewoner zijn nooit fatsoen-
lijk opnieuw gehuisvest. Nu staan er zeer dure apparte-
menten. Dus zo’n foto krijgt achteraf een sociale beteke-
nis.” 
Riddy heeft de foto frontaal opgenomen zonder perspec-
tivische lijnen, zodat je als kijker geen ontsnappingspunt 
hebt. Je moet recht naar de monotone huizenblok kijken. 
Waarom deze aanpak? “Ik wil zelf niet als fotograaf 
aanwezig zijn. Ik wil het brengen als iets dat mij als 
beschouwer gegeven wordt. Daarom wil ik het perspec-
tief eruit halen. Je moet de foto ervaren alsof je een 
gordijn opendoet en naar buiten of naar een theater 

kijkt. Ik wil niet dat degene die mijn foto ziet een 
fotografisch ingreep kan detecteren. Alles moet in de 
foto reeds aanwezig zijn, zonder een vorm van verlangen 
naar het gebied buiten het kader. Het is een anti-roman-
tische foto. De reden dat ik een opname maak van een 
onbeduidend rijtje huizen is hetzelfde als een beeldhou-
wer die een beeld maakt van een goedkoop tinnen blikje 
in de plaats van brons. Het gebruik van alledaagse 
onderwerpen is een fundamenteel onderdeel van het 
maken van interessante kunst, of je nu fotografie kunst 
noemt of niet. Je gebuikt het materiaal om je heen en je 
transformeert het in een betekenisvol, belangrijk en 
openbarend beeld door het te beschrijven.”

Technische kwaliteit 
Voor Riddy is een hoge perfectie van techniek heel 
belangrijk, want hij wil zo exact mogelijk de werkelijk-
heid beschrijven. Daarom gebruikt hij nu een Linhof met 
een PhaseOne achterwand. Een voorbeeld vormt de serie 
foto’s ‘New York (Black Star), 2016’, waarvoor hij negen 
bestanden aan elkaar heeft gekoppeld, waarbij hij steeds 
de achterwand horizontaal en verticaal heeft versteld. 
“Je moet dat heel snel doen omdat de hemel snel van 
kleur en structuur verandert. Als je kijkt naar de details 
van deze foto’s dan zie je dat ze onvoorstelbaar fijnmazig 
zijn. Voor mij bepaalt de technische kwaliteit de fotogra-
fische impact van het werk. Daarom print ik ook alles zelf 
op mijn Epson printer. De delicate relaties van de 
onderdelen van de print zijn van vitaal belang voor mij. 
Ik maak eerst een proefafdruk en dan laat ik die twee 
weken in mijn studio liggen. Gedurende die tijd zie ik 
allerlei kleuren die ik wil veranderen. Deze serie van vijf 
heb ik lange tijd naast elkaar gelegd om te kijken of ze in 
kleur met elkaar overeenkwamen. In al mijn fotowerk 
probeer ik pasteltinten te krijgen en dus ver weg te 
blijven van de digitale, oververzadigde kleuren. Ik ben 
heel lang bezig met Photoshop om een subtiliteit van 
kleuren of grijstonen te krijgen.”

© John Riddy, London, (Heygate), 2006, Courtesy Frith Street Gallery, London
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John Riddy (1959) studeerde Fine Art op de 
Chelsea School of Art en werkte daarna 
samen met de Frith Street Gallery (London) 
in 1993. Zijn werk is opgenomen in vele 
collecties zoals The Tate, The Victoria and 
Albert Museum, Het Stedelijk, The Art 
Institute of Chicago en De Pont Museum. 
Expositie: De Pont Museum, Tilburg, t/m 1 
sep 2019. Boek: John Riddy, Photographs, 
2019, uitgever Steidl 
www.johnriddy.net

© John Riddy, London (Weston Street), Courtesy Frith Street Gallery, London


