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There was a time when photographic collage was considered to be the most 
extreme avant-garde.

In the 1930s, many artists discovered the incredible expressive richness of this 
form of creativity, playing with the subtle tensions between several elements of 
reality. First dadaism then surrealism used and abused this grammar of shapes, 
making collages of magazine fragments, pieces of photographs, excerpts of 
unusual texts, advertising slogans and old engravings. And while the former 
were concerned with upsetting the moral order and subverting the hierarchy of 
the fine arts, the latter were more interested in unconscious escape and freeing 
the imagination. But both shared a common aim of rejecting the old rules of 
composition, inventing an aesthetic along the way that would leave its definitive 
mark on the arts.

Enchantment with reality

The photographer Jean-François Rauzier is today resuscitating this somewhat 
forgotten tradition, but using other methods.

And even though he has something of the heroism of the pioneers, his work 
has other aims, including that of questioning the function of the contemporary 
image. The technological revolution has opened up all sorts of creative 
possibilities. Real and virtual now have the same texture, the same appearance, 
conjuring up considerable doubt about the nature of the images we consume 
every day. For a long time, we believed in the proof of truth and reality, the 
strength of a testimony in a medium that was ultimately no more than the 
technical recording of light through a lens. In sweeping away these certainties, 
contemporary computer image-manipulation techniques have taught us to see 
the world differently, not simply as deceptive, but also, and above all as a source 
of possibilities.

It is as if a thousand parallel worlds were simply waiting to surge forth at our 
command. Current philosophical questioning on the nature of reality is therefore 

Er was een tijd dat fotografische collage beschouwd werd als de ultieme avant-
garde. In de jaren dertig van de 20e eeuw ontdekten vele kunstenaars de 
ongelofelijke expressieve rijkheid van deze vorm van creativiteit, spelend met 
de subtiele spanningen tussen verschillende elementen van de werkelijkheid. 
Aanvankelijk was het het dadaisme dat deze grammatica van vormen gebruikte en 
misbruikte, later het surrealisme, door collages te scheppen van fragmenten uit 
tijdschriften, stukjes foto’s, passages uit eigenaardige teksten, reclame slogans 
en oude gravures. En terwijl het dadaïsme zich bezighield met het verstoren van 
de morele orde en het omverwerpen van de hiërarchie van de schone kunsten, 
had het surrealisme meer belangstelling voor het onbewuste vluchten en het 
vrijmaken van de verbeelding. Niettemin, beiden deelden een gemeenschappelijk 
doel: het verwerpen van de oude compositieregels, waarmee een esthetica in 
het leven werd geroepen die zijn onmiskenbare stempel op de kunsten heeft 
achtergelaten.

Betovering met realiteit

De fotograaf Jean-François Rauzier laat deze enigszins vergeten traditie vandaag 
de dag herleven, echter met andere methoden.

En ofschoon hij iets van het heroïsme van de pioniers bezit, heeft zijn werk 
andere intenties, met inbegrip van het in vraag stellen van de functie van de 
hedendaagse afbeelding. De technologische revolutie heeft allerlei creatieve 
mogelijkheden geschapen. Reëel en virtueel hebben tegenwoordig dezelfde 
textuur, hetzelfde voorkomen, waardoor een aanzienlijke twijfel wordt 
opgeroepen over het karakter van de afbeeldingen die we iedere dag in ons 
opnemen. Gedurende een lange tijd geloofden we in het bewijs van waarheid en 
werkelijkheid, de kracht van een getuigenis op een medium die uiteindelijk niet 
meer was dan de technische opname van licht door een lens. Door het wegvagen 
van deze zekerheden hebben hedendaagse technieken voor het manipuleren van 
afbeeldingen met de computer ons geleerd om de wereld anders te zien, niet 
slechts als misleidend, maar vooral ook als een bron van mogelijkheden.
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stapelen. Om dit te kunnen doen, ging hij door met zijn picturale onderzoek, nu 
echter gericht op het spel van materialen en de extreme vergroting van gevonden 
details.

Deze vroege fotografische creaties leerden hem het belang van het 
samenstellen van een database en daarom begon hij duizenden wolkenpartijen, 
natuurfragmenten, segmenten van architectuur en andere details te verzamelen, 
waar hij gedurende zijn reizen mee geconfronteerd werd. Elk van deze elementen 
kan in een van zijn werken waar en wanneer dan ook gebruikt worden; de enige 
(erg zeldzame) uitzonderingen zijn enkele dieren, die geleend kunnen zijn van 
andere fotografen. Rauzier’s composities zijn mettertijd in toenemende mate 
complex geworden. In de laatste paar jaar zijn architectuur en het stadslandschap 
de voornaamste thema’s van zijn werk geworden.

De betreffende techniek van opeenstapeling is nogal barok. Onze blik verliest alle 
referentiepunten en we zijn onzeker of we het werk als een geheel in ons moeten 
opnemen of dat we op de honderden “afbeeldingen” in de afbeelding tegelijk 
moeten focussen. Jean-François Rauzier streeft ernaar om ons te betoveren 
zodat we ons beter kunnen verliezen in de overdaad aan details. Elk van zijn 
werken presenteert zich als een spel en vraagt daarbij van de beschouwer zijn 
eigen visuele privé archief, zijn eigen persoonlijke kennisbank, door te bladeren 
om de referenties (zoals de historische vormen of de fragmenten van beroemde 
schilderijen die hier en daar in zijn composities voorkomen) te ontcijferen, 
teneinde uiteindelijk de werkelijkheid te begrijpen.

Een sprookje van ons bestaan

De fictieve wereld die hij op zijn computer geduldig opbouwt trekt derhalve zijn 
voordeel uit mise en abyme. Maar Jean-François Rauzier’s afbeeldingen zijn 
allesbehalve anekdotisch. Elk werk vormt een kijk op de wereld en een mening 
over onze maatschappij, aspecten die een gelijkenis tonen met het recente werk 
van Andreas Gursky of Jeff Wall, twee kunstenaars die hij regelmatig citeert.

Laten we het toegeven: uiteindelijk suggereren zijn onderwerpen werelden die 
op instorten staan, utopische werelden die magnifiek maar tegelijkertijd ook 
merkwaardig in zichzelf gesloten zijn, gevangennemend, op vele manieren. 
Ruimtes als de Salle des Hoquetons, de Cour de Marbre of de Scala de Bovolo 
schommelen tussen architectonische utopia en schemerige visies van onze 
toekomst, en zijn vergelijkbaar met de beroemde filmset van Fritz Lang’s 
Metropolis. “Versailles” is een constructie van een eindeloos utopisch paleis, 
die de echte paleizen -gebouwd door de arrogantie van bepaalde hedendaagse 

These initial photographic creations taught him the importance of compiling a 
database, and so he began to amass thousands of skies, fragments of nature, 
pieces of architecture and other details encountered in the course of his travels. 
Any of these elements may be used in one of his works at any time; the only 
(very rare) exceptions are some animals, which will be borrowed from other 
photographers. Rauzier’s compositions have become increasingly complex over 
time. In the last few years, architecture and the urban landscape have become 
the key themes of his practice.

This technique of accumulation is quite baroque. Our gaze loses all points of 
reference, unsure whether to take in the whole work at once or else focus in on 
the hundreds of “pictures” within the picture. Jean-François Rauzier seeks to 
capture us so as to better lose us in the profusion of details. Each of his works 
presents itself like a game, requiring the viewer to browse their own private visual 
archive, their own personal knowledge bank, to decode the references (such as 
the historical figures or those fragments of famous paintings that appear here 
and there in his compositions) in order to finally comprehend the real.

A tale of our existences

This fictional world that he patiently builds on his computer therefore plays upon 
mise en abyme. But Jean-François Rauzier’s images are anything but anecdotal. 
Each one constitutes a worldview and an opinion of our society, aspects which 
find a similarity in the recent work of Andreas Gursky or Jeff Wall, two artists 
whom he frequently cites. 

Let’s admit it: in the end, his subjects suggest worlds about to implode, utopian 
worlds that are at once marvellous but also strangely closed in on themselves, 
imprisoning also, in many ways. Spaces such as the Salle des Hoquetons, the 
Cour de Marbre or the Scala de Bovolo oscillate between architectural utopia 
and twilight visions of our future, and are comparable with the famous film-
sets of Fritz Lang’s Metropolis. “Versailles” is a construction of an endless 
utopian palace, evoking the concrete palaces built by the arrogance of certain 
contemporary dictatorships, as well as an amusing denunciation of our fetishism 
concerning the great classical tradition. The deformations present in “La 
Pedrera” take the element of fantasy even further by creating an architecture 
where animals and nature resume their place. Leonardo da Vinci’s advice to his 
students comes to mind: watch the walls and you will see battle scenes appear.

Jean-François Rauzier also gives us essential advice on seeing: look at the visual 
pool surrounding you and you will see a whole world made of telescoping, 

somewhat off target. Instead of being a minus, a kind of alienation and a means 
of entrenching us in a particular relationship with everyday reality, these new 
fictions have the undeniable merit of opening up the field of our imagination by 
placing the possibility of fiction within that which is ordinary. They enrich our 
experience and prove that, far from asphyxiating us, contemporary image flows 
constitute an inexhaustible databank where everyone can draw inspiration for 
fresh enchantment with reality.

Jean-François Rauzier has known all this for a long time, he who already saw 
himself as an artist when he was a young student. But in order to satisfy a family 
keen to see him follow a more prestigious career as an engineer, he agreed to 
compromise and study at the École Louis Lumière, which trained engineers and 
technicians for cinema and photography. In the 1970s, his knowledge led him to 
open a studio for advertising photography.

It was here that he discovered the new grammar of this burgeoning art-form, 
particularly this immediacy of image that made Pasolini say of a jeans advert: 
“there is an entirely new kind of intensity and innocence in the cynicism of this 
slogan”.

Like many other people, Jean-François Rauzier thought at the time that 
advertising photography served to stimulate us, to taunt us, to titillate us and 
to probe us, in short, save us from boredom, particularly if taking its inspiration 
from people such as Guy Bourdin, Irving Penn and Diane Arbus.

But an element of doubt remained, so he continued to paint regularly and 
confidently in the quiet of his studio. The change came around 2000, at a time 
when digital was just starting to be considered worthy by professionals, and 
when Photoshop also reached a level of perfection enabling retouching of 
undeniable quality.

Utopian worlds

Jean-François Rauzier had the idea of creating new images using only 
photography; and he started with landscapes, since a panorama is perfect for 
adding to, building upon and overlaying.

To do so, he continued his pictorial research, but centred on the play of materials, 
and the extreme enlarging of found details.

Het is alsof duizenden parallelle werelden simpelweg aan het wachten zijn om 
op ons commando te verrijzen. Het huidige filosofische vraagstuk over het 
karakter van de werkelijkheid wijkt hierdoor ietwat af. In plaats van een minpunt, 
een soort van vervreemding en een middel van verschansing in een bijzondere 
relatie met de werkelijkheid van iedere dag te zijn, hebben deze nieuwe ficties de 
onmiskenbare waarde dat zij het gebied van onze verbeelding kunnen ontsluiten, 
door het plaatsen van de mogelijkheid van fictie in dat wat alledaags is. Zij 
verrijken onze ervaring en tonen aan dat, in plaats van ons te verstikken, de 
toevloed van hedendaagse afbeeldingen een onuitputtelijke database vormt 
waar iedereen inspiratie voor verfrissende betovering met realiteit vandaan kan 
halen.

Jean-François Rauzier weet dit al sinds lange tijd, hij die zichzelf reeds als 
kunstenaar zag toen hij nog maar een jonge student was. Maar om zijn familie 
tevreden te stellen, die hem een meer prestigieuze carrière als ingenieur wilden 
zien maken, ging hij akkoord met een compromis en ging studeren aan de Ecole 
Louis Lumière, waar ingenieurs en technici voor film en fotografie werden 
opgeleid. In de jaren zeventig leidde zijn kennis hem tot de opening van een 
studio voor reclamefotografie.

Hier was het dat hij de nieuwe grammatica van deze ontluikende kunstvorm 
ontdekte, en in het bijzonder de directheid van het beeld, door Pasolini in 
verband met een jeansreclame als volgt verwoord: “er is een geheel nieuwe soort 
van intensiteit en onschuld in het cynisme van deze reclame”.

Zoals vele anderen was Jean-François Rauzier toendertijd van mening dat 
reclamefotografie diende om te stimuleren, te spotten, ons te prikkelen en om 
ons uit te proberen, kort gezegd, om ons verveling te besparen, vooral als mensen 
als Guy Bourdin, Irving Penn en Diane Arbus als inspiratie genomen werden.

Een element van twijfel bleef echter en zodoende ging hij geregeld verder met 
schilderen in de rust van zijn studio. De ommekeer kwam rond 2000, precies in de 
tijd dat het digitale medium door professionelen als achtenswaardig beschouwd 
begon te worden en net toen Photoshop een niveau van perfectie bereikte dat 
het retoucheren van onmiskenbare kwaliteit mogelijk maakte.

Utopische werelden

Jean-François Rauzier had het idee om nieuwe beeltenissen te creëeren enkel 
met het gebruik van  fotografie; en hij begon met landschappen, aangezien 
een panorama ideaal is om dingen toe te voegen, op te bouwen en opeen te 
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dictaturen- oproepen, evenals een vermakelijke aanklacht tegen ons fetisjisme 
voor wat betreft de grote klassieke traditie. De vervormingen die aanwezig zijn 
in “La Pedrera” dragen het fantasie element nog verder, door de creatie van een 
architectuur waar dieren en natuur hun plaats hervatten. Leonardo da Vinci’s 
advies aan zijn studenten komt voor de geest: kijk naar de muren en je zult 
vechtscènes te voorschijn zien komen.

Ook Jean-François Rauzier geeft ons elementair advies: kijk naar het visuele 
zwembad om je heen en je zult een wereld zien die geheel gemaakt is van 
telescopische opeenstapeling en collage. Naargelang de verzadiging toeneemt, 
bevrijdt deze wereld een waarheid die we missen in de werkelijkheid. Door 
de esthetica van “minder is meer” -zo talrijk vandaag de dag- af te wijzen, 
creëeren de werken een sprookje van ons bestaan, door te spelen met visuele 
overtolligheid, door vormen vrij te maken, door te spelen met onregelmatigheid 
en overvloed, en door ons te confronteren met de manier waarop hedendaagse 
afbeeldingen gemaakt worden. Ja, voor velen, en in het bijzonder voor Jean-
François Rauzier zelf, heeft geen enkele interpretatie of officiële verhandeling 
het recht om zichzelf te imponeren. Onze levens en culturen beschikken nog 
steeds over een zodanige complexiteit die niet tot standaardisatie kan worden 
teruggebracht.

accumulation and collage. As the saturation increases, this world frees a truth 
that is lacking in our reality. By refusing the aesthetic of “less is more”, so 
frequent today, these works construct a tale of our existence by playing with 
visual excess, by freeing forms, by playing with irregularity and with profusion, 
and by making us confront the way in which contemporary images are made. 
Yes, for many people, and particularly Jean-François Rauzier, no interpretation 
or official discourse has the right to impose itself. Our lives and our cultures still 
possess this complexity that cannot be reduce to any standardisation.
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The name “Vedute” is a reference to master of Italian painting Canaletto, famous 
for his depictions of eighteenth-century Venice inspired by urban landscapes 
given the same name. It is a reflection on the evolution of our habitat, from the 
oldest cities to the sprawling megalopolises of today.

The world’s largest cities thus have their own Vedute: Venice, Istanbul, Detroit, 
New York, Barcelona, Paris and now Amsterdam. As a photographer of cities, 
Jean-François Rauzier seeks to imbue them with a dreamlike quality by 
superimposing a succession of characteristic façades. He presents completely 
saturated and almost oppressive spaces which echo the incessant throb of these 
mega-cities. Their unique types of architecture are instantly recognisable.

De naam “Vedute” is een referentie naar de meester van de Italiaanse schilderkunst 
Canaletto, bekend van zijn afbeeldingen van 18e eeuws Venetië, geïnspireerd 
door stadslandschappen die dezelfde naam dragen. Het is een bezinning over de 
evolutie van onze habitat, van de oudste steden tot de grenzeloze megalopolis 
van vandaag de dag.

Zodanig hebben ‘s werelds grootste steden hun eigen Vedute: Venetië, Istanbul, 
Detroit, New York, Barcelona, Parijs en nu dus Amsterdam. Als een fotograaf 
van steden streeft Jean-François Rauzier ernaar om ze te doorspekken met een 
dromerige kwaliteit, door een opeenvolging van karakteristieke façades over 
elkaar heen te plaatsen. Hij toont volledig verzadigde en bijna beklemmende 
ruimtes, die het onophoudelijke gekrioel van deze megasteden nabootsen. Hun 
unieke architectuur is in een oogopslag te herkennen.

Vedute



Vedute: Veduta Amsterdam 1, 2015, 150 x 250 cm, editie van 8 / edition of 8
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 Cosmos Gallery – Arcimboldo Price, Paris, France
 Basia Embiricos Gallery – Month of photography, Paris, France
 Honfleur Gallery, Washington, USA

2007 EDF Foundation – Espace Bazacle, Toulouse, France
 Espace l’Art en Direct, Paris, France
 Pacific Design Center, Los Angeles, USA
 Festival Pixels, guest of honor, Alençon, France

GROUP EXHIBITIONS AND ART FAIRS

2015 Villa del Arte Galleries, Barcelona, Spain
 Villa del Arte Galleries, Amsterdam, The Netherlands
 Art Wynwood, Miami, USA
 Spring Masters - Waterhouse & Dodd gallery. New York, USA
 Art Miami NY,  New York, USA
 Art Stage Singapore, Singapore
 India Art Fair, New Delhi, India
 Art Karlsruhe, Karlsruhe, Germany
2014 Villa del Arte Galleries, Barcelona, Spain
 Villa del Arte Galleries, Amsterdam, The Netherlands
 Contemporary Istanbul, Istanbul, Turkey
 Pulse Miami, Miami, USA
 LA Art Show. Los Angeles, USA
 Art Karlsruhe. Karlsruhe, Germany. 
 Pulse New York. New York, USA 
 Art Stage Singapore. Singapore 
 Art Palm Beach. Palm Beach, USA 
 India Art Fair. New Delhi, India 
 Art Wynwood. Miami, USA
 Collaborative project – Artwork and Happening with Beat  
 Assailant (US rapper). Paris, France
 PhotoMed - Photography Festival. Toulon, France
 Foundation Thaillywood - Special guest. Bangkok, Thailand
 Monnaie de Paris Museum. Paris, France
2013 Villa del Arte Galleries, Barcelona, Spain
 Art Paris. Paris, France  
 Art Toronto. Toronto, Canada
 Art Taipei. Taiwan 
 Contemporary Istanbul. Istanbul, Turkey
 Pulse New York. New York, USA 
 India Art Fair. New Delhi, India  
 Art Karlsruhe. Karlsruhe, Germany  
 Scope New York. New York, USA 
 Scope Basel. Basel, Switzerland 
 LA Art Show. Los Angeles, USA  
 Art Palm Beach. Palm Beach, USA
 Metamorphoses - AD magazine exhibition - Hotel Miramion  
 Paris, France
 Rêves de Venise - Cultural Institute Bernard Magrez. 
 Bordeaux, France
 Babel - Botanique Museum. Brussels, Belgium
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by Villa del Arte Galleries, Barcelona - Amsterdam
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