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DISCOBOLUS
In de hedendaagse massamedia cultuur krijgen we tal van prikkels
van buitenaf die ons proberen te overtuigen een bepaalde perfectie
na te streven. Hoever ga je hier zelf in mee? Waar ligt je mentale en
fysieke grens? Binnen de intrigerende wereld van bodybuilding vind
ik een esthetiek die hier nauw bij aansluit, een onbekende en
ongeziene wereld gaat open. Als buitenstaander onbegrijpbaar en
extreem, als deelnemer een test en een streven naar… Er is een
boven realistisch gehalte in de foto’s waardoor we vaak het gevoel
van een filmset krijgen. De beelden zijn esthetisch, verhullend en
tegelijkertijd confronterend. Personages vallen op èn gaan op in de massa.

Intro

Discobolus - Het origineel is verloren gegaan, de idee is blijven bestaan. 450 Jaar voor
Christus werd deze perfectie geschapen; een perfecte balans - een voorbeeld, rolemodel onbereikbaarheid op een sokkel. Discobolus toont ons een potentiële energie, een moment
nèt voor de ontlading en voor het onbekende. Er is geen angst noch emotie te zien, maar
bestaat volledig uit innerlijke focus.
De anatomie van Discobolus is uitgewerkt, het lichaam heeft perfecte verhoudingen. Bij het
kijken naar het lichaam zien we rust en evenwicht maar tegelijkertijd een bepaalde
geladenheid. Hoewel het beeld een zeer natuurlijke uitstraling heeft is het niet realistisch. De
kunstenaar heeft meerdere houdingen en lichaamsdelen bijeengebracht en samengevoegd
tot één perfecte figuur.
Doorheen mijn persoonlijke zoektocht naar balans, zoals de Discobolus die beheerst, ben ik
meerdere van zijn geestesgenoten tegengekomen. Stuk voor stuk met een sterk karakter.
Ze laten zichzelf beoordelen op de kwaliteit van hun getrainde lichaam. Spiermassa, separatie en -definitie. Zo weinig mogelijk waterretentie, een zo laag mogelijk vetpercentage
overgoten met perfecte symmetrie. In 1942 selecteerden ze mannen om oorlogspiloot te
worden volgens dezelfde criteria. Een uiterlijke selectieprocedure, een beoordeling op het
visuele - zonder een effectieve krachtmeting. Klaar voor de strijd.

De voorbereiding op een bodybuildingwedstrijd is op zich al een selectieprocedure; niet het
lichaam maar de mentale kracht wordt op de rooster gelegd. Niet de jury, maar je eigen
mindset bepaalt mee het eindresultaat.
Discobolus vond zijn innerlijke focus, en ook zijn geestesgenoten slagen hier op hun eigen
manier in. Deze onbekende, duistere maar mooie (onder)wereld bestaat uit een krachtige
uitputtingsslag van het lichaam. Maanden streven atleten naar hun doel, hun eigen
discobolus…

