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The Ravestiin Callerv in Amsterdam wiidt een
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Vijfenddtigjaar làngbegafde *centrieke Hanman zich
-ót h""' ."Á"'" i" h"t N"- Yorkse nachtlcven. Ze kwam
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fashion subcultuur. Haar
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oeuvre herinnen ons

afuesloten tijdperk; de stijlvole sren
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door hmÍ fotosÍa{èren tidens hun nachtelijke
Hartman: 'Mijn camera verborg ik achter de soeakeÍs.
Ik danste een'beetje in de buujà en op de spinne,de
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'Onopvallend' is een woord dat niet bÍ haar paÍ: klein

voor het eerst is in Nàórrand een ovcichts'
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viefmet piekerige witte haren, grote gebarcn en een luide
stern. Een flambolznte verscnining waar je niet omheen
kunt. De steten kenden en vertro,rwden haar.
Ze wijst op een Íbto ran Jery Hall: 'Denk je dat Jery
hier niet dóórheeft dat ze geÍbtogÍaGeÍd woÍ&l Het gaat
me niet om de onrhultin& Die feesten in New York wrren
belonl dendme. NarJjtÀ:jk lagen er meosen
de vlo rr,
.op
vlogen er weleens jurken door de lucht, werden eL drugs
gebruikt en jonge jongens opgepikt.' Ze schudt net haar

pL,re glamour. Tegenwoordig is alles verbonden Ínet commercie. Ergjamner.'

rake
te dromen. Marr ook intiigerende,
poÍtÍetten. Haar geheim? 'Om iemand goed te
fotograferen moet je hen aanvoelen.' Ze knipt
met haar vingers. 'SneI handelen en zljn ziel
grljpen.'Maar snelheid is niet alles. Ze lacht 'lk
zeg altijd: het duurt één seconde onl een goede
foto te maken. . .én vijfendertigjaar en-àring.'tn.onpatubte wómen
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ot styte: setecÍions tram
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novembêrinrhê Ravestiif Gallêry,amsterdam.

