
FOTOGRAFIE THE ART OF LEE MILLER IN LONDEN

Engel van buiten, duivel van binnen
H

onderd jaar geleden werd Elisabeth
Miller in Poughkeepsie, New York ge-
boren. Dertig jaar geleden overleed ze
op haar boerderij in Sussex. Haar enige
zoon, Anthony Penrose, wordt dit jaar

60. Hij bewaart de archieven en is haar biograaf.
Voldoende reden om met de nodige afstand te kij-
ken naar wie de échte Lee Miller was.

Het bekendste zijn de foto’s die haar minnaar en
landgenoot Man Ray in het tussenoorlogse Parijs
van haar maakte. Model-muse Lee werd de sur-
realistische ‘partner in crime’ van de fotograaf. Het
verhaal gaat dat zij het procedé van ‘solarisatie’
zou hebben ontdekt. Misschien onbewust zoals
het een echte surrealist past. Beide fotografen wa-
ren in de donkere kamer negatieven aan het ont-
wikkelen toen Lee iets over haar voet voelde krui-
pen: een rat of een ander ongedierte? Ze krijste het
uit en knipte het licht aan. In een reflex om te ver-
hinderen dat zijn negatief verprutst zou zijn, druk-
te hij de schakelaar weer uit. Maar in die korte
tijdspanne van verlichting werd de foto aangetast:
de belijning van de vormen wordt een stevige
zwarte rand, de zogenaamde ‘Mackie Line’ en gaf
de foto iets onwezenlijks. Een nieuwe expressie
was geboren. 

TRAUMA

Misschien was het niet zomaar een experiment.
Lee had een gedegen kennis van chemie; later leid-
de ze haar broer Eric op tot assistent voor het ont-
wikkelen van haar opnames. Hun vader was een
gepassioneerd amateurfotograaf. Op de tentoon-
stelling hangt een foto van de 8-jarige Elisabeth in
een te grote salopette. En van dezelfde vader is ook
het dubbelportret van zijn 21-jarige dochter: poe-
delnaakt in al haar schoonheid. Nogal (on)kies om-
dat Lee op haar zevende verkracht was en er een
zware venerische ziekte en psychologisch trauma
aan overhield. 

Misschien is dat de achterliggende reden waar-
om Lee in haar later leven zo recht voor de raap
was, hoogst onconventioneel, een wilde kat met
een turbulent liefdesleven en een… drankorgel zo-
als haar zoon Anthony Penrose beaamt. 

Pas na haar dood - Anthony was dan al 30 - ont-
dekte hij wie zijn moeder, die zich nooit om hem
bekommerde, was. Op zolder ontdekte hij de
60.000 negatieven die de ‘Lee Miller Archives’ nu
behelzen, maar ook de brieven en de geschriften
vol humor en spirit. Zelfs zijn vader  - Roland Pen-
rose, de Engelse surrealistische schilder en dich-
ter - kende haar amper en wist bijvoorbeeld niet
hoe moedig ze zich in de oorlog had gedragen.

BELIEVE IT

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Lee Mil-
ler niet naar huis teruggekeerd omdat ze meen-
de dat ze Europa veel verschuldigd was. Ze werd
freelance fotocorrespondente voor het blad Vogue
waarvoor ze in haar prille jaren een gewild model
was. Met de Amerikaanse troepen maakte ze de
landing in Normandië mee, ze was erbij bij de be-
vrijding van Parijs. Een foto waarbij Picasso lief-
devol zijn hand in de nek legt van een kop grote-
re Lee, in battledress, spreekt boekdelen. Haar
boek ‘Grim Glory’ over de blitz op London, met de
schuilkelders en de verwoeste stad, is serieus sur-
realisme. 

Onwerkelijk en tegelijkertijd banaal is de foto
getrokken door haar minnaar Sherman: Lee neemt
een bad in het appartement van Hitler in Mün-
chen. Het portret van de dictator staat op de ba-
drand en haar legerbottines staan klaar om weer
aangetrokken te worden. Het is van een macabe-
re banaliteit. 

De oorlog raakte Lee diep. Bij haar foto’s pu-
bliceerde ze dan ook tekst. ‘Believe It’ . Het is een
uitroepteken bovenaan haar reportage over de
kampen van Buchenwald en Dachau. Niet alleen
haar foto’s zijn scherp; ook haar teksten zijn dat.

Na deze gruwel is het voor haar moeilijk om op-
nieuw aan te knopen met de oppervlakkige naoor-
logse activiteiten. Het fotograferen van tassen en
leuke kleuters voor damesbladen zinde haar niet. 

De laatste reeks foto’s voordat ze de camera
voorgoed aan de haak hing, heet ‘Working Guest’.
Lee en Roland Penrose trokken zich terug op een
boerderij in Sussex en daar kwamen geregeld de
vrienden langs. Anthony, geboren in 1947, herin-
nert zich een bende jolige mensen die meestal
Frans spraken en druk met hun handen gesticu-
leerden. Op de tentoonstelling hangt een snoezig
beeld van de blonde kleuter met bompa… Picasso.
Maar Anthony ontdekte later onder de gasten ook
Juan Miro en de altijd grappige Man Ray. En de
bezoekers moesten meehelpen: Max Ernst werd
gekiekt al wiedend in de tuin. Popart-kunstenaar
Richard Hamilton moest gordijnen naaien, de di-
recteur van het MoMa werd verzocht varkens te
voeden, onhandige Saul Steinberg, de New York-
se cartoonist, worstelde met een tuinslang en ‘de
gastvrouw neemt het ervan’ staat onderaan een
foto waarmee Lee zichzelf, slapend op de sofa,
kiekte. 

HUMOR

Humor is een belangrijk facet van Lee Miller.
Dat was al zo in de jaren 20 toen ze volop de Parij-
se surrealistische kringen frequenteerde en ze de
vrolijke bende in naakt bovenlijf aan de Côte
d’Azur vastlegde. Humor ook in de tekeningen en
de collages die ze maakte en die per grote uitzon-
dering te zien zijn. Humor ook in de composities
van bepaalde foto’s. Of in de titels zoals ‘The Black,
Satin and Pearls Set’ die Britse expats in Egypte
kenschetst. In 1934 huwde Lee de Egyptische in-
genieur-zakenman Aziz Eloui Bey. Maar haar bo-
hemienattitude zou ze nooit opgeven. Trouwens,
ze keerde in de jaren dertig regelmatig naar Euro-
pa terug, al was het om de ontwikkeling van haar
foto’s te controleren. Want in Caïro had ze geen
donkere kamer en toch kon ze op een weergalo-
ze manier de ‘cadrage’ van haar beelden voorzien.
Sommige negatieven zijn amper een postzegel
groot, maar de uitvergrote prenten bewijzen hoe
goed ze kon observeren en hoe krachtig haar
beeldvorming was.

Zelfs René Magritte moest dat toegeven. Waar-
schijnlijk kenden ze mekaar uit de Parijse surrea-
listische kringen; zijn schilderij ‘Le Baiser’, nu in
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in
Brussel, is duidelijk geïnspireerd op haar foto ‘Por-
trait of Space’. Het is een beeld van een woestijno-
ase, gezien door een scheur in een armoedig mug-
genraam. Het doorzicht door het kijkgat is prach-
tig. Het lijkt de zee maar het zijn golven van
desolaat zand.

Een confrontatie tussen binnen en buiten, tus-
sen echt en onecht. Kortom, Lee Miller zelf  zo-
als ze van zichzelf zei : ‘Engel van buiten, duivel
van binnen.’

Eliane VAN DEN ENDEN

■i ‘The Art of Lee Miller’ is tot 6 januari 2008 te zien in
het Victoria & Albert Museum,Cromwell Road in Lon-
don tel 00.44.20.7942.2502
www.vam.ac.uk/leemiller ; www.leemiller.co.uk
Vanaf 14 november ligt Brussel maar op 1 uur en 50
min. van London verwijderd. Het eindstation van de
trein wordt verplaatst naar Saint Pancras; meer inlich-
tingen: www.eurostar.com

Het Amerikaanse model en foto-
grafe Lee Miller was als elektriciteit:
energiek, lichtend, prikkelend
schokkend. In het Londense
Victoria & Albertmuseum loopt een
unieke tentoonstelling met exclu-
sieve vintage prints, herdrukken
van oude negatieven, kunste-
naarsportretten, fotoreportages
met eigen tekst in Vogue, tekenin-
gen en zelfs een fragment uit de
kortfilm ‘Le sang du poète’ van
Jean Cocteau. Lee Miller was een
veelzijdige en hoogst merkwaardi-
ge vrouw.

Lee Miller was recht 
voor de raap, hoogst
onconventioneel, 
een wilde kat met 
een turbulent liefdesleven 
én een drankorgel.
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Stierstraat 12
2018 Antwerpen
tel. 03-236 89 39
fax 03-236 53 27
info@cruisetravel.be

Heerlijke Luxecruise
in de Caraïben
van 25 november tot 8 december 2007

Seven Seas Navigator *****

suite vanaf  2.590 pp
i.p.v. 4.364,-
superluxueuze all inclusive cruise
met vluchten
lijnvlucht + hotelnacht (*) / Fort Lauderdale 
(Florida) - Princess Cays (Bahamas) - San Juan 
(Puerto Rico) - St.Thomas (US Maagdeneilanden) 
- Gustavia, (Saint-Barthélémy) – Philipsburg (Sint.
Maarten) - Tortola, (US Maagdeneilanden) -  Cayo 
Levantado (Dom. Rep.) - Grand Turk (Turks & 
Caicos) - Fort Lauderdale / terugvlucht

Beleef de all inclusive luxe van Regent
De schepen van Regent hebben enkel suites 
aan boord. 

Fins en Zweeds LAPLAND

Het énige échte
ICEHOTEL

Winters avontuur in Lapland

Schrijf nu in op onze website, en ontdek 
ook Arctica & Antarctica, Mongolië, Congo,
Libië, …

www.asteriaexpeditions.be
Asteria Expeditions – een RVR divisie
Sint-Amandsstraat 5 – 8000 Brugge

Tel. 050 33 25 16 – Fax 050 33 98 30
info@asteriaexpeditions.be   (Lic.A 1095)

AUSSIE TOURS, Sint-Jansstraat 78, 8840 Staden

 MULTIVISION SHOW
- workshops en randanimatie
- voorstelling nieuwe brochures
- Australisch buffet en bistro
- wijndegustatie en tombola

ONTDEK HET BESTE VAN OCEANIË MET DE PROFESSIONALS

Schrijf vooraf in:www.aussietours.beinfo@aussietours.betel. 051/70.56.11fax 051/70.06.24

TOEGANG: €5,00 plaatsen beperkt

ZONDAG 2 DECEMBER ’07
FLANDERS EXPO TE GENT

ONTDEK HET BESTE VAN
AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND EN PACIFIC

België’s specialist in 
POOLEXPEDITIECRUISES(*)

Reis mee met Dixie Dansercoer naar

• ANTARCTICA 12-25 februari 2009

• NOORDOOST GROENLAND
27 augustus-8 september 2010

(*) zeer beperkt aantal plaatsen!

Schrijf nu in op onze website, en ontdek ook
Zweeds en Fins Lapland, Mongolië, Congo,
Libië, …

www.asteriaexpeditions.be
Asteria Expeditions – een RVR divisie
Sint-Amandsstraat 5 – 8000 Brugge

Tel. 050 33 25 16 – Fax 050 33 98 30
info@asteriaexpeditions.be   (Lic.A 1095)

UITSTAP
■ Second Place
Op de derde editie van Second Place, de
nichebeurs voor het tweede verblijf, to-
nen meer dan honderd exposanten en
makelaars uit 25 landen binnenlandse
en buitenlandse vastgoedprojecten. In
België zijn de Ardennen en de kust na-
tuurlijk klassiekers, en Frankrijk, Span-
je en Italië blijven populair voor wie in
het buitenland wil investeren. Maar ook
Turkije en Dubai winnen terrein. Pana-
ma, Aruba, Brazilië, Cyprus, Marokko,
Kroatië, Tsjechië en Slowakije bieden net
zo goed opportuniteiten. Niet onbe-
langrijk: wie investeert in buitenlands
vastgoed krijgt te maken met andere
wetten en fiscale aspecten, met buiten-
landse notarissen en makelaars. Op de
beurs kunnen seminaries je op weg hel-
pen om zicht te krijgen op de zaken. Je
vindt een overzicht op de website.

■i Zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur 
in hal 4 van Brussels Expo, 
tel. 02/663.14.00, www.secondplace.be

■ Nuit Blanche 
Het idee voor een Nuit Blanche ont-
stond twee decennia geleden in Parijs
en was meteen een schot in de roos. Het
artistiek-culturele project is inmiddels
ook in Brussel ingebed. Dit jaar is de sla-
peloze nacht er geïnspireerd op zeven
zonden, ondergebracht in de rubrieken
spektakel, plastische kunst, multimedia-
le interventies, concerten, fun, welzijn
en gastronomie. Nuit Blanche besmet
alle mooie plekken van de stad, van de

Grote Markt tot het Vossenplein. Ook lo-
caties die normaal niet toegankelijk zijn
of gebouwen die leegstaan, bruisen één
nacht lang van de bedrijvigheid. Het ge-
zelschap Tadam maakt een geïmprovi-
seerde marathontheatervoorstelling van
9 uur. Qua concerten kun je onder meer
naar Sacrilège, waarbij twaalf musici en
een dj de zeven verborgen zonden van
Bach oprakelen met hedendaagse in-
strumenten. Er zijn nachtwandelingen
aan de Grote Markt en Sint Kathelijne,
een ontdekkingstocht over de stomme
film van omstreeks 1910, een zwempar-
tij met uitzicht op de Marollen en een
wandeling in de hoofdstedelijke riolen.
Op www.nuitblanche07.be kun je het
complete aanbod bekijken en je eigen
nachtelijk parcours uitstippelen.

■i Zaterdag op verschillende locaties in
Brussel. 

MUZIEK
■ Symfonieorkest van Vlaanderen
Het Symfonieorkest Vlaanderen opent
zijn concertseizoen met een program-
ma dat de titel ‘Weense Charme’ kreeg.
Naast de hypergeconcentreerde en afo-
rische ‘Fünf Sätze voor strijkorkest’ van
Anton Webern staat de tweede symfo-
nie van Johannes Brahms, een werk dat
begint met een uitgebreid, lyrisch ope-
ningsdeel, wat de symfonie de bijnaam
Brahms’ Pastorale opleverde. Dirigent
Etienne Siebens werkt in het Vioolcon-
certo van Ludwig van Beethoven samen
met Liviu Prunaru. Die Roemeense 
violist studeerde onder meer bij Menu-

hin en haalde mooie resultaten op tal
van wedstrijden, waaronder een twee-
de prijs op de Koningin Elisabethwed-
strijd in Brussel in 1993. Beethovens 
vioolconcerto zal hij vertolken in Ant-
werpen, Brugge en Brussel. Het is een
coherent geconstrueerd werk waarin
het orkest een evenwaardige rol kreeg
toebedeeld naast de solist. 

■i Op 2 (Concertgebouw Brugge), 
6 (PSK in Brussel) en 7 oktober 
(deSingel in Antwerpen)

■ Wim Mertens Ensemble
De Belgische componist en pianist Wim
Mertens, bekend van zijn eigenzinnige
minimale oeuvre, tekende zopas een
platencontract met EMI. Een ambitieus
heruitgaveprogramma begint in 2008.
Maar eerst is er zijn nieuwe langspeler,
‘Receptacle’. Daarop verzamelt hij 17
vrouwelijke muzikanten rond zijn piano.
De cd, zijn 51ste, wordt vanaf volgende
week voorgesteld met een reeks con-
certen in Brussel, Antwerpen en Gent.
Vijf strijkers begeleiden hem tijdens de
najaarsoptredens: Gudrun Vercampt en
Bert Van Laethem op viool, Liesbeth De
Lombaert op altviool, Lode Vercampt
op cello en Ruben Appermont op con-
trabas. 

■i Do. 4 oktober, AB Brussel, 20 uur,
02/548.24.24, www.abconcerts.be
Vr. 5 oktober, 20.30u., De Roma, Antwer-
pen, 03/292.97.40, www.deroma.be
Vr. 2 en za. 3 november, Handelsbeurs,
Gent, 20.15u., 09/265.91.65, 
www.handelsbeurs.be

Needcompany
Het Kaaitheater presenteert in oktober in één keer
twee nieuwe voorstellingen van Needcompany.
‘The Porcelain Project’, in de grote zaal, is een dans-
voorstelling van Grace Ellen Barkey, actrice, danse-
res en levensgezellin van stichter Jan Lauwers. Zo-
als bij de meeste van haar voorstellingen laat Bar-
key ook hier haar ongebreidelde, soms kinderlijke
fantasie op de toeschouwer los. ‘The Porcelain Pro-
ject’ vertrekt van het vlooiencircus op de kermis -

volgens de
kunstenares
de absurde
doelloos-
heid van
een zorg-
vuldig op-
gebouwde
wereld die
tot niets

leidt. Ze bouwde rond het thema een witte, mas-
sieve installatie, bestaande uit honderden porselei-
nen objecten. Razend benieuwd wat ze ermee gaat
doen.
In de Kaaitheaterstudio’s gaat een dag later, op 
11 oktober, ‘The Ballad of Ricky and Ronny - a pop
opera’ in première. Daarin vervolgen Anna Sophia
Bonnema en Hans Petter Dahl hun zoektocht naar
de ideale combinatie tussen een theatervoorstel-
ling en een concert. Ze beloven een mini-opera met
ongecensureerde muzikale uitingen waarin de gla-
mour van de verbeelding tot in het extreme in
stand wordt gehouden. Lees: de wereld draait door,
maar bij de razernij van Needcompany komt u even
tot rust.
■i ‘The Porcelain Project’, van 10 tot 12 oktober in het

Kaaitheater. ‘The Ballad of Ricky and Ronny - a pop
opera’, van 11 tot 13 oktober in de Kaaitheaterstudio’s.
www.kaaitheater.be, www.needcompany.org

WAAR NAARTOE NU TE RESERVEREN

Lee Miller, ‘Women with Fire Masks’, 1941 © LEE MILLER ARCHIVES, ENGLAND 2007.

Lee Miller, ‘Self-portrait in Headband’, 1933 © LEE MILLER ARCHIVES, ENGLAND 2007. 
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