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Cig – een koosnaampje en 
een familiale gewoon-
te (haar zus heet Tig en 
haar nicht Syd) –Harvey 

groeide op in een stadje in Devon, 
in het zuidwesten van Engeland. 
Toen ze als dertienjarige in de 
plaatselijke fotografiewinkel ging 
werken – thee zetten en poetsen, 
spannender werd het niet – ontdek-
te ze er de donkere kamer. Af en 
toe ging ze naar binnen en sloeg ze 
de magische geboorte van een foto 
gade. “Het idee dat je een moment-
opname kon vastleggen en daar 
een eeuwigdurend verhaal mee 
kon vertellen, fascineerde me ma-
teloos,” zegt ze.

Zilvermijn

Nochtans had de toen nuchtere 
Britse puber geen artistieke ambi-
ties: de wereld veranderen, dát was 
wat ze wou. Op haar zeventiende 
trok ze, gewapend met een camera, 
naar Peru en Bolivia, waar ze een 
documentaire maakte over het mi-
serabele leven van zilvermijnarbei-
ders. “Kunst interesseerde me toen 
niet,” zegt Harvey. “Ik was erg so-

ciaal geëngageerd en ik wilde de 
wereldproblematiek aankaarten. 
Mijn camera was getuige van wat 
er op onze planeet allemaal mis is. 
Maar ik was zo jong en onervaren. 
Bovendien had ik geen netwerk 
in Engeland: niemand daar zat op 
mijn foto’s te wachten. Na een tijd-
je fotograferen en reizen begon ik 
me schuldig te voelen. Ik had veel 
beelden, maar ze raakten niet gepu-
bliceerd. En aan bestofte foto’s had 
niemand iets – die zilvermijnarbei-
ders nog het minst van iedereen. Ik 
was daarheen gegaan om hun ver-
haal te vertellen en het enige wat ik 
achteraf deed was het verstoppen 
in een bureaulade.” Harvey vond 
dat ze dan maar beter een ander 
verhaal kon vertellen. Niet dat van 
anderen, dat van haarzelf. “Op die 
manier zou het niet eens erg zijn als 
het nooit gepubliceerd raakte.”

In de jaren die erop volgden was 
Harvey een wilde meid. Ze reis-
de de wereld af en beleefde een 
woelige periode vol weemoed en 
gebroken harten – in een lifesty-
lemagazine zou het ‘een zoektocht 
naar zichzelf’ heten. Ze verbleef 

Fotografen zijn rare mensen. Dan woon je op 
Bermuda, omgeven door zon, zee en strand, vind je 
het nodig om te verhuizen naar Maine, een van de 

noordelijkste staten van de VS, waar de wind vrij spel 
heeft en het honderdvijftig dagen per jaar regent of 

sneeuwt. Maar de Britse fotografe Cig Harvey (1973) 
vond er de liefde en de leegte die ze nodig had om 

haar wonderlijk nostalgische beelden te maken. Die 
bundelde ze in You Look At Me Like An Emergency, 

dagboek en familiealbum ineen.

woord marjorie blomme  beeld cig harvey
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een paar jaar in India, trok daarna naar Bar-
celona en Bermuda. De Britse leefde op het 
ritme van haar camera en liet zich leiden door 
de drang om de werkelijkheid vast te leggen 
in de vorm van verhalen. Fotograferen werd 
voor haar steeds vaker een vorm van escapis-
me. “In periodes dat ik het moeilijk heb, ben 
ik geneigd om foto’s te maken die een soort 
obsessieve, fantastische schoonheid bevatten. 
In die zin is mijn werk een soort escapisme, ja. 
Ik creëer op dat moment een andere wereld. In 
andere periodes, wanneer ik stabieler en – nu 
ja – gelukkiger ben, produceer ik donkerder 
werk. Het klinkt tegenstrijdig, maar alleen in 
die periodes voel ik me sterk genoeg om mijn 
angsten en onzekerheden te tonen.”

Steeds vaker begon Harvey zelf in haar beel-
den op te duiken. “Op het moment dat ik be-
sefte dat foto’s óver iets konden gaan in plaats 
van dat het eenvoudigweg afbeeldingen waren 
ván iets of iemand, was het alsof alles op zijn 
plaats viel: ik had de essentie van fotografie 
begrepen. Vanaf dat ogenblik maakte het voor 
mij ook niet meer uit wie er op mijn foto’s 
stond. Of ik het nu was, of iemand anders: het 
ging om het verhaal achter het beeld.”

Harvey begon te werken rond heel specifieke 
ervaringen uit haar verleden. Ze werkte alleen, 
zowel voor als achter de camera. Dat gaf haar de 
vrijheid en de tijd om verschillende ideeën uit 
te proberen. “Het hele proces van fotograferen 

lore tionsen ismolor eriliquatis adi-
am, quam iusto ea facil ut adit vo-
luptat. Lorem dolor ipit ili



208 209

is gewoon heel fijn en als je het allemaal zelf 
in handen hebt, van het begin tot het einde, 
maakt dat alles nog intenser.” Harvey’s werk 
is vanaf het begin kleurrijk en dromerig, op 
het nostalgische af. Kleur gebruikt ze om de 
kijker te verleiden. “Maar er is meer nodig dan 
kleuren alleen. Alles moet naadloos in elkaar 
passen: kleur, licht, vorm en verhaal. Het is één 
beeld.” Soms is de nostalgie expliciet, met veel 
vintagejurken en -rokken, maar even vaak zit 
die in het verhaal zelf. In ‘Flood Tide’ (2005), 
een zelfportret dat deel uitmaakt van de reeks 
An Archeology of Distraction, staat Harvey in 
een houten sloep die naar een mangrovestrand 
op Bermuda dobbert. “Die hele reeks gaat 
over eenzaamheid en rusteloosheid. Over 
het verliezen van houvast in je leven,” zegt 
ze. Soms zijn specifieke gebeurtenissen 
aanleidingen voor haar foto’s: ruzies met 
vrienden en familie, verraad, jaloezie. ‘The 
Cut Apple and Gingham Dress’ bijvoorbeeld, 
uit Eyes Like Disappointed Lemons, een reeks 
uit 2002, gaat over een op de klippen gelopen 
relatie. “Destijds hoorde ik alleen maar wat ik 
wílde horen,” zegt ze. De waarheid, iets wat 
iedereen rondom me zag, ontkende ik.”
 
Harvey’s zelfportretten bezitten een grote 
kracht: een fotograaf die tegelijk model 
én regisseur is, de actieve en passieve rol 
combineert, spreekt tot de verbeelding. Haar 
werkt is mysterieus. Uitnodigend. Alsof het 
wil zeggen: dit is maar het tipje van de sluier. 
Licht hem maar op. Elk beeld is een catchy 
inleiding op een nieuw verhaal. “Misschien ligt 
dat aan de manier waarop ik werk,” zegt ze. 
“Op voorhand schrijf ik minutieus uit hoe de 
beelden er moeten uitzien. In mijn notitieboek 
maak ik schetsen en schrijf ik er metaforen en 
symbolen bij. Tekst en beeld kamperen altijd 
in elkaars buurt bij mij. Maar dan breekt het 
moment aan dat ik mijn camera oppak. Dan 
probeer ik mijn hoofd leeg te maken. Ik vergeet 
mijn notities, de metaforen en de tekeningen. 
Dan denk ik alleen aan Het Verhaal zoals ik het 
ken en voel. Daar komen de beste beelden uit.”

Richting toekomst

Toen Harvey in 2005 haar man, de Ameri-
kaanse filmmaker Doug Stradley, leerde 

kennen, brak er een nieuwe periode aan in 
haar leven. Ze verhuisde naar Maine, in het 
hoge noorden van de Verenigde Staten, en 
ging lesgeven aan het Art Institute of Boston. 
Trouwen met Doug veranderde haar leven, dat 
plots zinderde van geluk en liefde. “Ik had een 
goede relatie, rust en stabiliteit. Ik geloof dat 
ik eindelijk echt gelukkig was.” En: “Zou het 
kunnen dat gelukkige mensen zich minder op 
het verleden concentreren? In ieder geval, ik 
ging me richten op wat ik had, niet meer op 
wat ik ooit gehad hád. Mijn camera verplaatste 
zich als het ware: ik richtte de lens niet meer 
naar mezelf, maar naar de wereld.” En dus 
kreeg het Cig Harvey Universum na jaren 
van zelfportretten eindelijk nieuwe bewoners: 
nichtjes, tantes, vriendinnen, dochters van 
vriendinnen en buurmeisjes. De personages 
doken op in haar nieuwe beelden: soms 
aarzelend, dan weer centraal gepositioneerd. In 
‘Elisabeth’ zit een vrouw in een Amerikaanse 
diner uit het raam te staren met een kop 
koffie in de hand. Het beeld straalt totale 
eenzaamheid uit, maar misschien – en dat is 
een belangrijk verschil met vroeger – is het niet 
meer Harvey’s eenzaamheid. “Deze beelden 
gaan over universele gevoelens. Elisabeth 
straalt alomvattende eenzaamheid uit. Ik heb 
het altijd fascinerend gevonden hoe beelden, 
veel meer dan woorden, een gevoel kunnen 
vastleggen dat elk mens, overal ter wereld, kan 
herkennen. Ik ben mijn familie en vrienden 
beginnen te fotograferen, niet omdat ik per se 
geïnteresseerd was in hun belevenissen, maar 
omdat het voor mij een manier was om een 
nieuw verhaal te vertellen.”

Alarmfase

In 2012 bundelde Harvey een selectie van 
die afgelopen tien jaar in You Look At Me 
Like An Emergency, een boek/familiealbum/
dagboek. De titel van het boek refereert naar 
de blik van haar man toen hij haar voor het 
eerst zag. “De blik in zijn ogen bracht me 
volledig van mijn stuk. Het deed een alarm in 
mij afgaan.” Harvey zelf is een verwoed lezer 
– haar lievelingsauteurs zijn Salman Rushdie 
en Arundhati Roy. In You Look At Me Like An 
Emergency worden beeld en tekst met elkaar 
verweven. Mijmeringen, levenswijsheden, 
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banale verzuchtingen en ja, zelfs af en toe een 
puberale oprisping: ze zitten er allemaal in. Of 
wat dacht je van: ‘He left when I wouldn’t sleep 
with him’. Het boek is een liefdesverhaal ge-
worden, een dagboek-met-foto’s, waarin Har-
vey het diepste van zichzelf blootlegt. “Schri-
jven heb ik altijd gezien als een aanvulling op 
fotografie, als een manier om de thema’s die 
ik wil belichten helemaal te kunnen doorgron-
den. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling 
om de tekst bij de beelden te publiceren. Maar 
tijdens het maken van het boek kwam het ter 
sprake en het leek op een bepaald moment 
zo evident en haast natuurlijk om die erbij te 
plaatsen, dat we het idee niet meer hebben los-
gelaten. De woorden zijn niet noodzakelijk een 
illustratie van de beelden, ze bieden ook geen 
‘uitleg’ bij de foto’s. Ze geven de beelden eerd-
er een diepere dimensie en in zekere zin zijn ze 
ook veel directer dan de foto’s.”
 
Sinds ze in 2011 moeder werd van een dochter, 

woont en werkt Harvey voltijds in het kleine 
stadje Rockport in Maine. Daar, in haar bo-
erderij aan de kust, voelt Harvey niet meer de 
drang om te vluchten. “Ik kan nu langer stil-
staan bij de dingen. Jaren reisde ik heen en 
weer tussen Boston en Maine. Soms was ik 
heel goed georganiseerd en dan kon ik daar 
echt van genieten. Maar als er iets fout liep, 
draaide het hele schema in de soep. Ik werd er 
erg gestresseerd van. Toen ik zwanger werd 
en mijn dochter Scout er uiteindelijk was, heb 
ik de knoop doorgehakt en mijn job in Bos-
ton met pijn in het hart opgezegd. Nu ben ik 
voltijds bezig met mijn eigen fotografie, en dat 
is geweldig. Werken is voor mij elke dag op-
nieuw die grote emmer volgieten met ideeën 
en bezorgdheden. De belangrijkste thema’s 
en onderwerpen komen bovendrijven en daar 
maak ik iets visueels van. Ik wil van abstracte 
ideeën iets tastbaars maken. Orde scheppen 
in de chaos. Het is een heerlijke manier van 
werken. En van leven.” n
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