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Het idee van documentatie is op een bepaalde manier een cruciaal beginpunt voor wat ik 
probeer te articuleren. Dat wil zeggen, de spanning tussen een documentair of  objectief  
statuut van een fotografisch beeld in relatie tot het afgebeelde object en de subjectieve 
blik op de wereld door het oog van de kunstenaar. Veel van mijn werk is gefundeerd in die 
spanning en dat is het onderwerp van ‘An Attempt at a Personal Epistemology’. In deze 
groep werken probeer ik de paradoxale plek van de kunstenaar te bepalen. De kunstenaar, 
in wat hij doet, is altijd gepositioneerd tussen objectieve kennis en persoonlijke ervaring. 
Ik benader kunst als een emperiscthe methode die, door middel van fotografie, werkt 
op de beelden an sich en het is door die arbeid dat ideeën kristaliseren en boven komen 
drijven. Het beeld is de materialisatie van dat vormingsproces.

 Ik heb altijd een voorliefde gehad voor kunstenaars die fotografie gebruiken naast 
andere praktijken, zoals Josef  Albers, Raul Hausman, Nasreen Mohammedi en Sigmar 
Polke, maar ook Jef  Geys en Dan Graham. Ik verkies dit boven een eendimensionale 
tendens rond het idee van documentaire fotografie, welke in zekere mate een Amerikaans 
modernistisch concept is, gebaseerd op de ontdekking van het werk van Eugene Atget.

Tevens appreciëer ik in het bijzonder de verbeeldingskracht en vrijheid die vaak 
gepaard gaan met zo’n aanpak, terwijl documentaire fotografie, in een hedendaagse 
context, regelmatig lijkt gekaraktiseerd door een gebrek aan voorstellingsvermogen en/
of  onthult wordt als een soort van (hedendaags) manniërisme.

Ik heb altijd het idee gehad dat kunstenaars die omgaan met fotografie aan de randen 
van hun eigen praktijk, zoals bijvoorbeeld Polke, beter in staat zijn om om te gaan met 
dat soort spanning en het zelfs actief  inzetten. In plaats van documentatie rechtstreeks 
te benaderen, komen zij in de buurt van het idee van documentatie door nabootsing 
van reportage, of  refererend naar het gebruik van reportage, om een bepaalde afstand 
op te bouwen naar hoe zij zich verhouden tot hun eigen werk. Zo’n afstand kan erg 
behulpzaam zijn in het bedenken van nieuwe ideeën, beelden, enz... Bovendien verdubbelt 
deze afstand de kloof  die zich opent tussen het ogenschijnlijk transparante uiterlijk van 
het fotografische beeld en hoe deze transparantie, op zijn beurt, datgene verbergt waar 
het naar (ver)wijst. Door deze kloof  te benoemen kan de foto dan het idee benadrukken 
van iets dat wordt opgevat als wat het niet is, of  vice versa...

- Jeff  Weber
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biografie

Jeff  Weber (°1980) woont en werkt in Berlijn, Duitsland.
Hij heeft een diploma (2010) van l’École nationale supérieure des arts visuals La Cambre 

te Brussel. In 2012 was hij een resident van de Jan van Ecyk Academie in Maastricht. In 
2015 ontving hij de Edward Steichen Award en in 2017 het Bert Theis Stipendium.

Zijn werk is wijdverspreid tentoongesteld, in het bijzonder in De Appel, Amsterdam; 
Casino - Forum d’art contemporain, Luxemburg; Interfood-Vitrine, Aachen, Fotomuseum 
Winterthur en Erna Hecy Gallery, Luxemburg. Hij heeft verschillende evenementen, 
lezingen en projecten gerealiseerd als de Kunsthalle Leipzig tussen 2014 en 2017.

Zijn boek An Attempt at a Personal Epistemology, uitgegeven door Roma Publications, 
Amsterdam, werd gepresenteerd op het KW Institue for Contemporary Art in Berlijn; 
MUDAM - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg; Structura Gallery, Sofia 
en meest recent bij Belvedere21 in Wenen in oktober 2019.

In 2021 zal een solo tentoonstelling van zijn werk worden gehouden in het Carré 
d’Art-Musée d’art contemporain de Nîmes.


