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Getekende gezichten, doorgroefde handen in gruizig zwart-wit  
en levensgrote afdrukken. Dat is de manier waarop de Belgische 
fotograaf Stephane Noël (1969) hulde brengt aan de houtskool- 
branders in Cuba. Een oud en zwaar beroep dat in onze westerse 
samenleving niet meer voorkomt en ook in Cuba gaat verdwijnen. 
Stephane wil een spoor nalaten van sterke tanige én trotse mensen. 
“Zonder te vervallen in ellendigheid”, vertelt hij. “Ik heb de vitale 
en intrinsieke behoefte om andere culturen en mensen te leren 
kennen; de wereld al reizende te ontdekken. Cuba is een land in 
verandering en dat geldt zeker ook voor het beroep van houtskool- 
branders. Dat maakt dat mijn documentair project ook een reis 
door de tijd is.” 

Nader 
keNNismakeN
Stephan Noël behaalde na een 
opleiding in de grafische kunst in 1995 
het diploma fotografie en in 2004 
volgde hij een opleiding over de 
bichromatische gomdruk. Na enkele 
kleine tentoonstellingen in België, 
Frankrijk en Spanje was zijn doorbraak 
een grote expositie in 2011 met het 
eerste werk van de houtskoolbranders. 
Zijn boek Los Ultimos Carboneros 
verscheen in 2014 en is inmiddels 
uitverkocht. Sinds enkele jaren is hij 
autonoom fotograaf waarbij de 
verkoop van zijn vrije werk en de 
portretfotografie de bron van 
inkomsten is.

Project 2.0  is de galerie die het werk 
‘Los ultimos Carboneros de Cuba’ van 
Stephane Noël in Nederland 
vertegenwoordigt. De galerie aan het 
Noordeinde in Den Haag toont 
avontuurlijke moderne kunst 
waaronder flink wat fotografie.

Van 13 tot/met 15 november 
exposeert Stephane Noël op 
FOTOFEVER (Carrousel du Louvre). 
Fotofever is het alternatieve circuit 
gelijktijdig met Paris Photo waarvan 
het werk in het Grand Palais te zien is.

Voor wie meer wil zien, kijk op: 
www.stephane-noel.com
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Ik ontmoette stephane afgelopen zomer op het mondiale fotofestival Rencontres 

de la Photographie in arles. Zijn indrukwekkende bichromatische gomdrukken 

sierden de wanden in een drietal ruimten van de befaamde en voorname galerie 

Omnius. Ik ervoer een overweldigende confrontatie door de puurheid en kracht 

waarmee de mensen in beeld waren gebracht. In een zwartwit techniek die het 

‘oergevoel’ dat ik bij deze foto’s kreeg nog verder versterkte. 

Stephane, hoe kwam je in contact met de houtskoolbranders?
“Ik wist ongeveer in welke regio ik moest zoeken en leerde daar Manolito kennen 

die de streek goed kent. Hij bracht me in contact met de houtskoolbranders. de 

meeste branders zijn zelfstandigen die samenwerken op een bepaald terrein. Ik 

ben ook in een dorp geweest waar de productie van houtskool de belangrijkste 

activiteit is. Ik was gedurende enkele dagen op zo’n plek en legde de mensen mijn 

bedoeling uit.  Ik steek veel tijd in het luisteren naar de mensen. Ik wil ze leren 

kennen en neem in eerste instantie weinig foto’s. als er vertrouwen is wordt alles 

een stuk makkelijker.”

Wanneer ben je aan dit project begonnen?
“Mijn eerste reis was in 2011 en ik reisde toen alleen. In 2012 ben ik naar hetzelfde 

gebied teruggegaan met mijn vriend Bertrand Fèvre, ontwerper en fotograaf, die 

me terzijde heeft gestaan in het tweede deel van het werk. In december van dit 

jaar ga ik terug en wil dan het afsluitende deel maken.”

Hoe zijn de leef- en werkomstandigheden?
“de mensen leven in een eenvoudig huisje zonder luxe of enige overdaad. de 

kinderen gaan overdag naar school. Het omvormen van hout in houtskool duurt 

ongeveer 4 dagen; die dagen werken ze tussen de 15 en 24 uur. Het gemiddelde 

loon ligt gelijk aan dat van de andere loonarbeiders in Cuba, zo’n 15 euro per 

maand. In feite werken ze voor de Cubaanse regering net zoals de meerderheid 

van de bevolking. de omstandigheden zijn zeer rudimentair en het werk is fysiek 

heel zwaar. Het beroep wordt soms van generatie op generatie voortgezet. Maar 

Marco bijvoorbeeld, een van de geportretteerden, was vrachtwagenchauffeur 

voordat hij houtskoolbrander werd.

Het houtskool wordt deels gebruikt voor de eigen huishouding en deels 

geëxporteerd, in de vorm van briketten, naar Italië en spanje.”

Wat maakte tijdens het fotograferen het meeste indruk op je?
“Het waren altijd respectvolle ontmoetingen met soms een komische noot en 

vaak emotioneel van aard. Het zijn bescheiden, geschoolde en trotse mensen die 

ik beschouw als ‘zuivere zielen’, niet bevuild door de overconsumptie. Het werken 

daar was een grote levensles voor me. elke foto die ik gemaakt heb is belangrijk 

voor mij omdat het een specifieke herinnering opwekt, rijk aan emoties.”

Wat is je ‘work in progress’ ?
“vanaf begin volgend jaar wil ik een nieuw project starten uit de lange lijst van 

interessante mogelijkheden die alsmaar aangroeit. er zijn een paar projecten die 

om verschillende redenen een zekere prioriteit hebben maar ik heb mijn keuze 

nog niet definitief gemaakt. In ieder geval zal het weer te maken hebben met de 

ontmoetingen met mensen. Met hun leefomstandigheden en de rijkheid van de 

oorspronkelijke cultuur waar ook ter wereld.”  
Tekst: Peter van Tuijl

WerkWijze
Stephane Noël werkt met een fullframe 
kleinbeeldcamera en enkele prime-lenzen. 
Hij maakt digitaal negatieven van 110 bij 80 
cm met een inkjetprinter. Die negatieven 
vormen de basis voor zijn een-op-een 
gomdrukken. Hij maakt ook kleurenfoto’s 
waarbij de verzadiging sterk gereduceerd is. 
De foto’s worden daardoor wat zachter en 
krijgen een wat mildere sfeer. De 
bichromaat gomdrukken worden in een 
zeer beperkte oplage gemaakt terwijl de 
kleurenfoto’s als inkjetprints een wat 
ruimere limitering kennen. 

eeN illusTraTief filmPje vaN
sTePhaNe Noël viNd je oP: 
www.youtube.com/watch?v=zjeMa9Jtncs
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de gomdruk
De bichromatische gomdruk is een oude techniek die dateert 
van het eerste deel van de 19e eeuw. De techniek was niet 
meteen een groot succes en heeft zijn succesvolle jaren pas 
begin 1900 gekend tijdens het picturalisme waarin met name  
de beeldinterpretatie en de onmogelijkheid van het identiek 
nabootsen werden gewaardeerd. Gomdrukken zijn unicaten;  
de papierkeuze en het aanbrengen van de gom en het chromaat 
gebeuren door de kunstenaar zelf. Ook de meerdere afdruk- 
lagen maken dat geen enkele afdruk hetzelfde is. Het latere 
retoucheerwerk heeft meer van schilderen dan van een onef- 
fenheid weghalen. Oude technieken zijn weer in de mode. De 
bichromatische gomdruk blijft echter relatief zeldzaam omdat 
het een lang en moeilijk te controleren procedé is.  Het vraagt 
veel oefening om het proces enigszins onder de knie te krijgen 
voordat het tot enigszins voorspelbare en kwalitatief goede 
resultaten leidt. Een gomdruk vraagt, afhankelijk van het aantal 
lagen dat toegepast wordt, 7 tot 10 dagen werk.
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