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Kleine Hans Persbericht
Vol vreugde maken wij bekend dat op 21 december 2015
in het Torpedotheater te Amsterdam
De Kleine Hans
is uitgereikt aan
Peter Hermanides
Hoeder van de wonderbaarlijke veelvormigheid van het leven

Peter Hermanides (Amsterdam, 1966) studeerde aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Sinds 2002 werkt hij in de
thuiszorg. Zijn foto’s zijn te zien op fotoblog: http://peterhermanides.blogspot.nl
Juryrapport
Peter Hermanides werkt in de thuiszorg en is fotograaf.
Een wonderlijke combinatie die is ontstaan na zijn opleiding aan de Rietveld Academie.
Voor hij als buitenstaander de camera op de wereld richtte, wilde hij er eerst met beide benen instaan.
En dan niet bij wijze van project een tijdje meedoen en ondertussen fotograferen, nee echt helemaal erin. Nu werkt hij al
sinds 2002 in de thuiszorg.
Hij bezoekt oude mensen die niet zonder hulp het dagelijks reilen en zeilen aankunnen.
Het werk in de thuiszorg gaat gebukt onder een overdaad aan regelgeving.
Elke minuut, elke handeling moet schriftelijk worden gerapporteerd. Het mag een raadsel heten dat Peter een foto ziet als
er een voorbij komt.
Meestal gebeurt dat tijdens het kopje koffie dat er volgens de regelgeving niet hoeft te zijn, maar dat o zo belangrijk is.
Dat zou de verklaring kunnen zijn dat op de allereerste foto’s die Peter maakte de koeken staan die hij kreeg bij de koffie
van zijn dankbare patiënten. Nee, dat mag je niet zeggen in de thuiszorg, cliënten moet je zeggen.
Het is een mooi besluit geweest om eerst de wereld in te gaan. Niet alleen voor de cliënten van Peter maar ook voor ons.
Zijn foto’s leren ons over de mensheid en over liefde. En het bijzondere is: zonder dat je een mens ziet.

Alleen de sporen van mensen.
Leo Tolstoj, de grote schrijver die nooit een kant van het bestaan geschuwd heeft, zegt: ‘Het enige wat kunst moet doen is
de wonderbaarlijke veelvormigheid van het leven laten zien.’
Als dat zo is, zal Leo Tolstoj net zo gelukkig zijn met het werk van Peter Hermanides als de voltallige jury van de Kleine
Hans.

Oorsprong van de Kleine Hans

Veel fotografie wordt niet gemaakt door bekende fotografen. De meeste fotografie eigenlijk.
Het zijn foto’s die door vaders en moeders worden gemaakt voor het familiealbum, door ambtenaren
voor het archief, door wetenschappers, door automaten zelfs, denk aan de flitspaal. Die fotografie
een grote waarde kan hebben, zowel historisch als persoonlijk –wie zou er niet graag een stapeltje
foto’s hebben van de auto’s waarin ie reed toen hij door een flitspaal gefotografeerd werd. Hoe
veelbetekenend pretentieloze fotografie voor velen ook is, als bron van informatie, van herinnering,
zelfs van inspiratie, zelden of nooit worden er prijzen aan gegeven.

De juryleden en oprichters van de Kleine Hans zijn:
Hans Samsom, fotograaf

Hans Eijkelboom, beeldend kunstenaar
Hans Wolf, bladenmaker
Hans van der Meer, fotograaf
Hans Aarsman, creatief data-analist
Zij willen hun inspiratiebron, de pretentieloze fotografie, in het zonnetje zetten met de Kleine Hans.
De Kleine Hans toegekend aan fotografisch werk dat zonder toeval, genade en bescheidenheid niet
tot stand zou zijn gekomen.
Klein, want bescheiden. Hans, omdat er allemaal Hansen in de jury zitten.

Winnaars van de Kleine Hans

2007
MrLee, eerste kat met een camera

www.mr-lee-catcam.de/pe_catcam1.htm
2008
Udo Zeeman, fotografisch geschiedkundige van Farmsum
http://www.farmsum.net
2009
Arjan de Nooy, ontdekker van een eigenzinnige fotogeschiedenis

http://www.denooycollection.com
2010
Mishka Henner, fotograaf zonder camera

http://www.mishkahenner.com
2011
Huib Heinrichs, aardse vertegenwoordiger
van het fotograferende ruimteschip Voyager One

http://staff.science.uva.nl/~huib/Kleur_in_de_astronomie2010.pdf
2013
Elisabeth Tonnard, dichteres in de ruimte tussen foto’s

http://elisabethtonnard.com
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Voor de redactie:

De foto’s van Peter Hermanides zijn te zien op http://peterhermanides.blogspot.nl
Voor hogere resoluties, stuur Peter even een mailtje: pjhermanides@gmail.com
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