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In 2009 studeerde Vivian Keulards af aan de Amsterdamse 
Fotoacademie. Voor haar examenwerk ontving Vivian een 
nominatie voor de Photo Academy Awards. Nu, vier jaar later 
hangen haar foto’s in de Grote kerk tijdens het Fotofestival 
Naarden. Tijd voor een update.

Droombeelden tot 
herinneringen 

fotograferen
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afgestudeerd, genomineerd voor de photo academy award en toen? 
“Toen ben ik aan de slag gegaan om portretten voor tijdschriften te maken. Ik wilde graag geld gaan verdienen met mijn 

fotografie. Na een jaar had ik een aardig klantenbestand opgebouwd.”

Geen zwart gat dus?
“Nee, zeker niet. Ik was snel leuk bezig, maar als je een eigen bedrijf start en mensen bellen voor een opdracht is het 

alleen heel moeilijk om nee te zeggen. Met het gevolg dat je dan opdrachten doet in een richting die je eigenlijk niet 

voor ogen had. Mensen bellen je vervolgens steeds voor dezelfde soort opdrachten. Ik was echter veel te blij dat ik 

eindelijk geld verdiende met mijn fotografie.”

Tijd om het roer om te gooien?

“ Na ongeveer een jaar werken kwam de kans om samen met mijn man en kinderen voor drie jaar naar Amerika te 

verhuizen. Mijn kinderen waren nog net jong genoeg om een avontuur als dit aan te gaan, dus we hebben snel 

toegehapt. Ik zag het voornamelijk zitten om nog eens een paar jaar mezelf te ontdekken en te kijken wat ik nu echt 

wilde qua fotografie. En ik wilde graag eens langdurig aan een project werken.”

en is dat gelukt?
“Uiteindelijk wel, maar het eerste half jaar ben ik voornamelijk bezig geweest om mijn kinderen weer in het gareel te 

krijgen. Zij waren zes en negen en spraken geen woord Engels. We werden letterlijk in het diepe gegooid. Ook zelf moest 

ik mijn weg vinden. Kijken hoe alles werkt en vooral de niet geschreven regels (hoe ga je met elkaar om, wat is ‘done’ en 
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‘not done’) zien te begrijpen. De mensen en de cultuur zijn toch echt anders en het is in het begin best lastig om uit te 

vinden hoe je met elkaar omgaat.”

een cultuurshock?
“Ja zeker, het leven is hier zo ontzettend anders en daardoor ook heel onwerkelijk. We wonen aan de voet van de Rocky 

Mountains en nog steeds heb ik af en toe het gevoel dat ik rondloop op een filmset (je herkent bijvoorbeeld dingen uit 

Amerikaanse films) en kan ik niet geloven dat het allemaal echt is. Colorado ligt in the Mid West, ‘cowboy en rodeo 

country’. Het is dus niet raar als je cowboys tegenkomt, ‘the real deal’. Ook lopen dagelijks herten en vosjes door mijn 

achtertuin. Er zitten hier zelfs poema’s. De Rockies zijn zo mooi, dat het net lijkt alsof iemand gewoon een poster naar 

beneden heeft laten rollen op de achtergrond.”

is dat gevoel de basis voor je nieuwe serie Bloody Mary en sloppy Joe?
“Ik moest dat onwerkelijke vastleggen. Ik was bang dat het anders na drie jaar, als ik weer thuis ben, net zou zijn alsof het 

allemaal niet gebeurd is. Ik wilde de droombeelden tot herinneringen fotograferen.”

Hoe kun je die dromen vangen?
“Ik maak portretten van de mensen in mijn omgeving die ik speciaal vind en mix ze met ‘stills’ van vreemde plekken. 

Plekken die typisch zijn voor hier. Soms vreemd, soms gruwelijk, soms mooi of juist een combinatie van deze. Hierdoor 

wil ik de dingen betekenis geven. Het is eigenlijk een grote ontdekkingstocht van en rondom mezelf.”
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“als ik uit mijn raam kijk, is het soms net 
alsof iemand gewoon een poster naar 

beneden heeft laten rollen”
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Kon je makkelijk contact maken?
“Mensen zijn ontzettend vriendelijk, behulpzaam en gastvrij, maar het is heel moeilijk om onder 

de huid van mensen te komen. Ze houden gepaste afstand en leven voor mijn gevoel een 

beetje in een bubbel. Als er iets is wat ik hier over mezelf heb geleerd, is het dat ik juist dát zo 

ontzettend nodig heb: emotioneel contact. Die directheid van de Nederlanders, het met elkaar 

delen van emotionele dingen, dat mis ik echt.”
 
Confronterend? 
“Ik voelde wel dat er iets wrong, maar ik kon het niet plaatsen. Totdat ik vorig jaar april bij het 

fotofestival in Houston was. Daar was ik in een keer omringd door collega fotografen, veelal 

Zuid-Amerikanen. Ineens zat ik daar tussen mijn ‘soort’ mensen en dan ook nog eens de meest 

emotionele en gepassioneerde types. Brazilianen tonen heel makkelijk hun emoties, willen je 

knuffelen en zeggen wat ze van jou en je werk vinden en willen graag dingen met je delen. Dat 

was zo overweldigend. Ik heb drie dagen na deze bijeenkomst gehuild. Toen pas besefte ik dat 

ik emotioneel vereenzaamde.”

Heb je dat in je serie kunnen verwerken?
“Ja, ik denk dat je in de serie absoluut die eenzaamheid ziet. Ik heb ook ontdekt dat ik niet 

zomaar iedereen kan fotograferen. Er moet emotioneel iets bij mij vrijkomen. De mensen die ik 
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portretteer moeten mij vertrouwen en durven zichzelf te laten zien. Als ik iemand fotografeer wacht ik net zolang dat ze 

mij niet meer zien en ze in hun eigen gedachtes vervallen. Dan gebeurt er iets met die persoon. Dat probeer ik te vangen. 

Dat moment raakt mij en op die manier houd ik contact met mijn eigen emoties.”

Waar vind je zulke persoonlijkheden?
“Die zijn overal. Het is een kwestie van observeren, ergens zitten en kijken naar mensen. Zien hoe ze met dingen omgaan. 

Ik vraag me dan af wat ze denken, hoe hun innerlijke wereld eruit ziet. Dat moment probeer ik terug te halen in mijn 

foto’s. Het is niet zo dat ik op zoek ga naar speciale mensen. De magie schuilt in de connectie, hoe ik emotioneel ten 

opzichte van hun sta. Ik ben bijvoorbeeld geïntroduceerd bij de voedselbank in Denver waar ik nu al bijna twee jaar 

mensen fotografeer en nog steeds graag naar toe ga. Via hen ben ik weer in contact gekomen met een groep thuis- en 

daklozen voor wie elke zondag in het park gekookt wordt. Ik kom daar heel graag omdat de contacten echt zijn. Die 

mensen hebben de energie niet om zich niet anders voor te doen. Ze hebben met me gelachen, gehuild en tegen me 

aangehangen. Sommige werden al emotioneel alleen maar omdat je de volgende keer hun naam nog wist. Dat is zo’n 

contrast met de mensen op de plek waar ik woon.” 

de drie jaar zijn bijna om. Ben je blij dat weer terugkomt naar nederland?
“Mijn grootste nachtmerrie is dat ik terugkom in Nederland en me daar niet meer thuis voel. Dat lijkt me zo afschuwelijk. 

Dan voel je je nergens meer thuis. Het was een fantastisch avontuur, maar ik voel me hier eigenlijk nog steeds een beetje 

een aliën. Daarnaast willen we gewoon niet dat onze kinderen veramerikaniseren. Er hier zijn bepaalde aspecten in de 

opvoeding die we liever niet bij onze kinderen zien. Je loopt nu tegen clichés aan over Nederland die zo waar zijn. Ik heb 

me nooit beseft hoe ruimdenkend en liberaal wij zijn.”
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Waar verheug je je op?
“Met de fiets naar de Albert Heijn, een biertje met een bitterbal en de Hollandse gezelligheid. Ik hoor 

mezelf praten en ook dit klinkt zo cliché. Maar het is echt zo. Ze weten hier echt wel wat feestvieren 

is. Het project heet niet voor niet Bloody Mary en Sloppy Joe, want ze kunnen aardig wat wegtikken 

hier. Dat begint in het weekend al om 10 uur ’s ochtends. Maar even een bakkie koffie bij de buren 

doen, kennen ze niet. Als je bent geboren en getogen in Nederland zijn dat toch de dingen die je 

stiekem gaat missen.” 

Hoe ziet je toekomst eruit?
“Ik wil Europa ontdekken en daar projecten oppakken. Daarnaast hoop ik dat de juiste tijdschriften 

mij weten te vinden en ik een aantal mooie portretten mag maken. Ik heb een succesvolle tijd gehad 

in Amerika en ik hoop dat mijn verdiende sporen hier in Amerika mij helpen om de Nederlandse 

draad weer op te pakken. Ik werk ook nog steeds aan mijn project Elusive Beauty over roodharige 

kinderen. Maar eerst natuurlijk Fotofestival Naarden met een mooie expositie van ‘80439, Bloody 

Mary en Sloppy Joe’ in de Grote kerk. Ik kan me geen betere terugkeer voorstellen.” 

“Mijn grootste 
nachtmerrie is 

dat ik 
terugkom in 
nederland en 
me daar niet 
meer thuis 

voel”


