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door Evelien Lindeboom

Tara Fallaux

Het werk van Tara Fallaux gaat over 
mensen en relaties. Ze vertelt verhalen: 
“Er moet wel iets gebeuren; er moet een 
extra laag, een diepere emotie onder de 
oppervlakte zichtbaar worden.” Behalve 
foto’s maakt ze videowerk. Ze noemt 
zichzelf dan ook een visual artist. 
Regelmatig maakt ze fotoseries over een 
onderwerp dat ze eerder heeft gefilmd 
en andersom; twee verschillende media 
die elkaar versterken en aanvullen. 
“Met mijn videowerk vertel ik een 
verhaal, met mijn foto’s laat ik het 
verhaal ontstaan in het hoofd van de 
kijker.” Voor haar nieuwste project 
fotografeerde ze een jonge generatie 
Chinezen, die zich bevindt tussen oude 
tradities en moderne, westerse 
denkbeelden in.

Zichtbare 
veerkracht
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“In China bestaat de term faded pearl voor meisjes boven 
de zevenentwintig die nog ongehuwd zijn. Die worden 
gezien als een soort leftover women. Zelfs de overheid 
roept meisjes op niet te kritisch te zijn en gewoon te 
trouwen. Tegelijkertijd staat een jonge generatie 
Chinezen onder westerse invloeden, en verlangt naar 
meer vrijheid.” 
Tijdens haar verblijf in China kwam Fallaux terecht in 
de stad Xiamen; een beroemde locatie voor trouwfoto’s. 
“Op het strand stonden soms wel tien stellen naast elkaar 
te poseren.” Fallaux raakte gefascineerd door de 
tweestrijd van een jonge generatie die de druk van zulke 
tradities nog wel voelt, maar tegelijkertijd ook onder 
invloed staat van westerse, vrijere, geëmancipeerde 
denkbeelden. 

Klaproos
Hoofdpersoon in haar werk werd Poppy, een meisje dat 
worstelt om de traditionele wensen van haar familie en 
cultuur te combineren met haar eigen vrijgevochten 
persoonlijkheid. Fallaux bedacht zelf deze Engelse naam 
voor haar: naar de tatoeage van een klaproos op haar 
sleutelbeen. De fotograaf bedenkt niet van tevoren wat ze 
precies wil fotograferen. “Maar”, zegt ze, “ik herken het 
wel direct als ik iets interessants zie.” Bijna altijd gaat 
haar werk over mensen en over hun liefdesverhalen, 
familiebanden en vriendschappen: “Wat me het meest 
aanspreekt is wat er met mensen gebeurt, en wat er 
tussen mensen gebeurt.” En, zegt ze: “Ik vind het mooi 
als ik meerdere kanten van iemand zie. Als bijvoorbeeld 
Poppy alleen maar stoer was geweest, zou ze me niet zo 
hebben aangesproken. Maar ik zie onder dat stoere ook 
iets breekbaars. In haar ogen zie ik dat ze aan het denken 
is, dat er iets in haar borrelt. Ze worstelt met haar 
vrouwelijkheid, met haar plek in de wereld, met haar 
vrijheid. Dat geeft een interessante spanning in het 
beeld.” Die gelaagdheid is in al het werk van Fallaux 
terug te vinden. “Emotie is een belangrijke drijfveer 
voor me”, verklaart ze. “Verhalen komen pas tot hun 
recht als mensen ergens doorheen moeten; op dat 
moment wordt hun veerkracht zichtbaar. Daar zoek ik 
altijd naar als ik portretten maak. Er moet achter een 
gezicht wel iets schuilgaan.” 

Visueel kunstenaar
Dat ze zowel filmt als fotografeert is voor Fallaux een 
vanzelfsprekende combinatie. Ze noemt zichzelf een 
visual artist, een visueel kunstenaar. Ze maakt vaak 
video’s en foto’s van hetzelfde onderwerp. “Ik hou ervan 
verhalen te vertellen. Soms leent het medium film zich 
beter en soms fotografie. Met film vertel ik een meer 
uitgesproken verhaal, foto’s staan meer open voor de 
invulling van de kijker”, legt ze uit. In China maakte ze 
behalve foto’s ook een film waarin Poppy de liefdesbrie-
ven voorleest die ze aan haar ex schreef. De kijker krijgt 
zo een inkijkje in haar tweestrijd tussen een ‘goede 
vrouw’ willen zijn, en het verlangen naar een leven lang 
vrije liefde. 
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De foto’s zijn minder sturend. “Die gaan vooral over 
lichaamstaal. Daar krijgt de toeschouwer meer ruimte 
om zichzelf weerspiegeld te zien, en om eigen associaties 
te maken.” Zo is er een foto waarop Poppy vrijwel naakt 
in een koprol achterover ligt, in een vorm die op een 
subtiele manier rijmt met een andere foto van een 
achtergelaten trouwjurk op een bankje in Xiamen. Je 
kunt daar een vrijgevochten meisje in zien. Je kunt er 
ook de bochten in zien, waarin zo’n meisje zich moet 
wringen om in die oude tradities te passen. Fallaux koos 
in dit geval voor zwart-witfoto’s, zodat de kleuren niet 
zouden afleiden: “Het ging me hier echt om de vorm.” 
Andere foto’s uit dezelfde serie, zoals de maquettes van 
ongebouwde Chinese woonwijken, zijn juist heel kleur-
rijk. Dat zijn de luchtkastelen waarin de meisjes van nu 
straks met hun echtgenoot zouden moeten wonen. Zo 
kiest de fotograaf steeds per project, per onderwerp en 
per beeld welk medium en welke techniek ze het best 
vind passen.

Walhalla
De wens om vrij te kunnen laveren tussen technieken en 
onderwerpen en haar eigen weg te kiezen, zat er al vroeg 
in. Na twee jaar filmacademie wilde Fallaux zich op de 
Gerrit Rietveld Academie meer creatief ontwikkelen. 
Maar ook daar vond ze niet wat ze zocht, en ging ze op 
uitwisseling naar Carnegy Mellon University in Pitts-
burgh. “Daar kon ik eindelijk kiezen wat ik maar wilde, 
echt een Walhalla. Ik heb daar bijvoorbeeld ook theater-
belichting bestudeerd en zeefdruktechniek. En ik heb er 
leren kleurprinten en allemaal oude fotografietechnie-
ken bestudeerd. Zo heb ik echt mijn eigen opleiding in 
beeldvorming samengesteld.” 
Daarna ging Fallaux met een werk/studievisum naar New 
York, waar ze als assistent bij Dana Lixenberg terecht 
kon. “Ik leerde daar heel praktische dingen over het 
werken met midden- en grootformaat camera’s, over 
diafragma, sluitertijd, enzovoort.” Ook leerde Fallaux in 
die tijd veel over printen – nu al niet meer van deze tijd. 
“Ik zie het echt als voordeel dat ik nog uit de analoge tijd 
kom en dat ik een ambachtelijke opleiding heb gehad. 
Daardoor weet ik beter waarnaar ik kijk. Ik heb geleerd 
om heel gefocust te kijken; ik schiet nooit veel, ook al zou 
dat met een digitale camera wel kunnen.” Behalve zulke 
technische dingen, heeft ook Lixenbergs houding en 
manier van werken veel indruk gemaakt. “Vooral van 
haar manier van kijken heb ik veel geleerd. Haar 
gevoeligheid en interesse in mensen vond ik heel 
inspirerend. De rust die ze nam met haar onderwerpen 
inspireerde mij om ook altijd extra goed te kijken, goed 
te kadreren. Niet lukraak schieten in de hoop dat er iets 
tussen zit, niet gehaast, maar geduldig wachten op het 
moment.”

Kermiskinderen
Die rust, dat geduld, gebruikt ze nog steeds. “Ik werk 
heel intuïtief, maak geen geënsceneerde foto’s, maar ik 
herken direct het gewenste beeld als ik het zie.” Ook in 
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haar andere werk, zoals een serie over kermiskinderen, 
liet Fallaux zich leiden door haar onderwerp. Wat begon 
met een foto-opdracht voor Vrij Nederland, een reportage 
over het onderwijs op de kermis, bleek voor Fallaux zo’n 
boeiende omgeving dat ze besloot er ook een korte 
jeugddocumentaire en een vrije fotoserie van te maken. 
Ze volgde twee broertjes die met hun ouders en een groot 
reuzenrad door Nederland reisden. Ook hier speelde een 
emotioneel verhaal onder de oppervlakte. “Dit was de 
laatste zomer dat het oudste jongetje meereisde, daarna 
ging hij naar de middelbare school op een soort inter-
naat. Vooral het jongste broertje had daar veel moeite 
mee.” Je ziet de jongens stoeien en rondhangen in een 
typische kermisomgeving: op parkeerterreinen, tussen 
de kabels in de benzinelucht of hoog in het reuzenrad. 
“Die jongens gaan heel fysiek met elkaar om, ze vechten 
met elkaar, maar de oplettende kijker ziet in dat vechten 
vooral veel affectie. Juist in zo’n moeilijke periode 

waarin dingen op het punt staan te veranderen, worden 
zulke diepere lagen opeens goed zichtbaar.”

Leed en veerkracht
Dat Fallaux voor moeilijke situaties kiest met mensen 
die worstelen met het leven, maakt haar nog geen 
pessimist. “Ik hou in essentie van positieve verhalen”, 
zegt ze. “Er zit wel leed en strijd in mijn werk, maar juist 
daarin wordt een enorme veerkracht zichtbaar, en de 
moed om iets te maken van het leven. Dit moment in het 
leven van die broertjes laat juist hun sterke band zien. 
De schoonheid van zulke relaties komt vaak beter tot zijn 
recht in een stroeve situatie. Zonder tegenslag ontstaat 
ook geen kracht.” Zo ook met Poppy en haar generatie. 
“Die zitten als het ware klem tussen generaties, maar ik 
denk dat ze uiteindelijk sterker zijn, dat ze zich onder die 
druk vandaan weten te worstelen en goed terecht zullen 
komen.” 
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Tara Fallaux (1972) studeerde aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam en aan de Carnegie Mellon 
Universiteit in Pittsburgh, en was een periode 
assistent van Dana Lixenberg in New York. Ze maakt 
videowerk en foto’s. Naast commercieel werk 
ontwikkelt ze vrije fotoprojecten en maakt ze films 
voor de NPO. Voor haar project Wild Poppy won ze 
de Leica Prijs op de Slideluck Editorial Editie van 
DocField in Barcelona en werd ze genomineerd voor 
de SO Award 2019. 
www.tarafallaux.com

“Emotie is een belangrijke drijfveer voor me. Verhalen komen 
pas tot hun recht als mensen ergens doorheen moeten

© Tara Fallaux


