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Kunstvorm Transformatie van fotografie als registrerend medium naar kunstvorm.

InDesign Een artikel over de nieuwe serie Tipsy verwerkt in een wijnglas en een wijnfles.

Beeldtaal Expo van Experimentiële fotografie in Knokke.

Halide-app App voor portretmodus bij iPhone XR.

Poloroid frames Ophangen van jouw meest waardevolle foto’s. 

Fotografietips Off-the-grid locaties voor de perfecte foto’s. 

AfterEffects Werking van het Adobe programma AfterEffects. 

fotograaf U. De visie van kunstenaars op het fotograferen.



Eadweard Muybridge, 
Camel trotting from 
Animal Locomotion, 
1887, Collotype print
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Hoe
fotografie
een
kunstvorm
werd

In het Victoria & Albert Museum in Londen opent deze 
vrijdag het nieuwe Photography Centre. Het laat goed 

zien hoe fotografie van registrerend medium naar kunst 
transformeerde.

door Rianne van Dijck
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Voor T.C. Grove, rond 1900 verant-
woordelijk voor de fotocollectie van 
het Londense Victoria & Albert Muse-

um in Londen, was fotografie vooral een vi-
suele encyclopedie. Handig om gebeurtenis-
sen, architectuur of de andere, échte kunst 
in het museum te documenteren. Maar niet 
bedoeld om zelf bijzonder te zijn. Toen de 
Franse fotograaf Eugène Atget in 1902 foto’s 
aanbood die hij had gemaakt van ‘Le Vieux 
Paris’, was Grove dus maar matig geïnteres-
seerd. Voor 1 franc per stuk wilde hij er wel 
een aantal aanschaffen. De trappenhuizen 
die Atget had gefotografeerd in Parijse ho-
tels bijvoorbeeld, maar vooral omdat hij dat 
zo’n fraai staaltje architectuur vond. Voor de 
uitzonderlijke kwaliteit van het beeld had 
hij niet echt oog, de bijzonder compositie 
boeide hem niet zo. De foto’s van ‘Les Pe-
tits Environs de Paris’, waar Atget 1,50 franc 
voor vroeg, vond Grove simpelweg te duur. 
Hij wist de prijs omlaag te krijgen tot 1,25 
franc. Hij loodste zo, niet van harte, 572 fo-
to’s van Atget de museumcollectie binnen. 

Nu geveild voor enorme bedragen
Atgets foto’s, in 1930 postuum gepubliceerd 
in Atget, Photographe de Paris, gingen in de 
afgelopen decennia voor enorme bedragen 
bij internationale veilingen onder de hamer, 
zijn inmiddels opgenomen in fotocollecties 
van onder andere het Metropolitan en het 
MoMA en worden geroemd om hun myste-
rieuze en verontrustende kwaliteit – „alsof 
het crimescenes zijn”, schreef de Duitse cri-
ticus Walter Benjamin.

Die veranderde status van de fotografie, hoe 
het van registrerend medium naar kunst 
transformeerde, zien we mooi terug in het 
vernieuwde Photography Centre van het 
V&A. De beelden die Atget in het begin van 
de twintigste eeuw maakte van de gracieu-
ze trappenhuizen van het Parijse Hotel de 
la Brinvilliers, het Hotel Seguier en Hotel le 
Charron hangen hier nu prominent aan de 
muur te pronken, als een overwinning op de 
krenterigheid van Grove.

Linda McCartney 
(1941-1998), 

Auntie Jin, 1984, 
Cyanotype.
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Het Photography Centre, twee grote, be-
staande zalen op de eerste verdieping die 
een facelift kregen, opent vandaag haar 
deuren met Collecting Photography: From 
Daguerreotype to Digital. Dat het V&A een 
ware schatkamer aan fotografie herbergt en 
terecht bekend staat als het museum met 
een van de belangrijkste en meest uitgebrei-
de fotocollecties van de wereld, lieten ze al 
in eerdere overzichtsexposities zien. Dat er 
vorig jaar aan de half miljoen eigen voorwer-
pen – foto’s, glasnegatieven, autochromen, 
camera’s, boeken – nog eens 300.000 wer-
den toegevoegd uit de collectie van de Royal 
Photographic Society, maakt dat de verza-
meling nu nog rijker, breder, dieper is gewor-
den. In de tentoonstelling is een aantal van 
deze nieuwe aanwinsten te zien; een van de 
allereerste fotografische afbeeldingen bij-
voorbeeld, een heliogravure uit 1827 van de 
Fransman Joseph Nicéphore Niépce, twaalf 
jaar voor de uitvinding van de fotografie 
door Louis Daguerre en William Henry Fox 
Talbot. Van Talbot is een hele vitrine inge-
richt, waarin we onder andere zijn eerste ca-
lotypiën zien en een aantal zelf getimmerde 

Collectie 
bijzondere 

fotocamera’s in 
het Victoria & 

Albert Museum.

camera’s: kleine, vierkanten houten boxen 
met een rond gat waar hij een lens in mon-
teerde; door Talbots echtgenote ‘muizenval-
len’ genoemd, omdat hij ze overal door het 
huis op de grond liet slingeren.

Feestelijk overzicht
In een vol en feestelijk overzicht van bij-
na 180 jaar fotografie komen natuurlijk de 
grote namen uit de canon van de fotogra-
fie voorbij: Julia Margaret Cameron, Paul 
Strand, Alfred Stieglitz, Horst P. Horst, Ed-
ward Steichen, Gertrude Käsebier. Bij de he-
dendaagse fotografie is er een grote presen-
tatie gemaakt van de dertig foto’s uit de serie 
True Color (1970-1974) van de Amerikaanse 
straatfotograaf Mark Cohen. Hij was een van 
de eersten die begin jaren zeventig in kleur 
ging fotograferen, in een tijd dat kunstfoto-
grafie vooral zwart-wit moest zijn en kleur 

Edward Steichen 
(1879-1973), Clare 
Booth Luce, 1938.
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bedoeld was voor reclame-
fotografie of familiekiekjes. 
Door deze informatie op de 
begeleidende tekstbordjes, 

wordt het publiek dui-
delijk gemaakt hoe 

in de geschiedenis 
van de fotogra-
fie ideeën over 
wat wij mooi en 

goed vinden ver-
anderen. De keuze 

van de curatoren om 
naast deze serie de foto’s 
van onder anderen Nan 
Goldin, Cindy Sherman 
en Martin Parr te hangen, 
werkt goed – zij gebruiken 
in de jaren 80 en 90 kleur 
in een kunstwereld waarin 
dat inmiddels volkomen ge-
accepteerd is.
Werk van jongere en rela-
tief onbekende fotografen 
is er ook; de Britse Mary 

McCartney laat intieme zwart-wit foto’s zien 
van vrouwen voor spiegels in badkamers. Ze 
worden in een speciale vitrine getoond, sa-
men met de foto’s van haar moeder, Linda 
McCartney, wier werk begin dit jaar door Paul 
McCartney aan het V&A werd geschonken. 

Een aparte plek is ingeruimd voor de Duitse 
fotograaf Tomas Ruff (1958), die op verzoek 
van het museum mocht gaan neuzen in de 
fotocollectie. Ruff hanteert al een tijdje een 
werkwijze waarbij hij zijn foto’s niet zelf maakt 
maar beelden bewerkt van bijvoorbeeld de 
NASA of het internet. Voor zijn project Tripe/
Ruff koos hij negentiende-eeuwse papierne-
gatieven van Linnaeus Tripe uit India en Bir-
ma. Zijn herinterpretaties van die exotische 
foto’s van lang geleden leveren nieuwe, ver-
rassende beelden op, waardoor de kijker ook 
de oude beelden weer anders gaat bekijken. 
Waarmee deze serie hetzelfde doet als wat er 

in de hele tentoonstelling gebeurt – door oud 
te mixen met nieuw, door verrassende combi-
naties in een rijke, heldere presentatie, kijken 
we opnieuw en anders naar de beelden van 
toen en die van nu.

Mary McCartney, 
Murphy, 2005, 
Bromide Print.

Collecting Photography: From 
Daguerreotype to Digital, tot ok-
tober 2020 in het Victoria & Albert 
Museum. Tripe/Ruff van Thomas 

Ruff tot oktober 2019.
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Opstaan met een kater en

een verschroeiende nadorst.

Het overkomt Lyn en Kat

Kerkhofs dezer dagen wel

vaker. De zusjes zitten

namelijk volop in de

opnames voor Tipsy, het

VIJF-programma dat

onderzoekt wat alcohol

betekent in ons leven. “We

moeten elke dag twee glazen

alcohol drinken, en als ons

nog meer wordt

aangeboden, mogen we niet

weigeren.” Schol!

KAT EN LYN KERKHOFS DRINKEN ZICH TIPSY

“WIJ ZIJN GEEN
MIETJES WAT
ALCOHOL
BETREFT”

TEKST: SEBASTIAAN BEDAUX

BEELD:VIJF

steps INTERVIEW

T
oen VIJF het lumineuze idee

kreeg om een programma over

alcohol te maken, kwam de zen-

der haast automatisch uit bij Lyn en

Kat Kerkhofs. Een match made in hea-

ven, zo blijkt, want de zusjes Kerkhofs

zijn niet vies van een glaasje (of meer-

dere glaasjes). Alleen wordt hun hobby

nu een verplichting, want elke dag

moeten de twee jonge vrouwen aan de

drank. 

In Tipsy - vanaf eind deze maand op

VIJF - doen Kat en Lyn een verslag van

hun alcoholische avonturen. Ze testen

of het normaal is om bij het thuisko-

men elke dag een aperitief te drinken.

Wanneer ben je een gezelligheidsdrin-

ker en wanneer wordt het problema-

tisch? En wat doet dat drinken met je

lichaam? “Vijf weken lang drinken we

elke dag minstens twee units, want dat

is wat de gemiddelde Belg drinkt. We

doen dat omdat we voor onszelf willen

uitmaken welke rol alcohol in onze

levens speelt. Wij drinken graag een

glas, en soms ook een paar te veel. En

we willen graag weten wat dat met ons

doet. De berichtgeving is immers heel

onduidelijk. Een glas wijn per dag zou

goed zijn voor het hart, je leeft minder

lang als je elke dag drinkt, je mag tien

eenheden per week consumeren, … Bij

een sigaret is het duidelijk: eentje is al

schadelijk. Maar hoe zit dat met alco-

hol? Dat willen wij uitzoeken.”

Lyn, jij hebt een glas witte wijn vast. Kap je dat
nog met plezier naar binnen?
Momenteel nog wel ja, maar het is dus

één van mijn twee eenheden voor

vandaag. Tenzij iemand mij nog drank

aanbiedt, dan mag ik niet weigeren.

Dus als ik jullie nu nog een paar glazen wijn en een
paar shotjes tequila ga halen, dan moeten jullie
zuipen?
Kat: Die regel geldt niet voor journalis-

ten. (lacht) Maar daar komt het dus

inderdaad wel op neer. Ik heb mijn

vrienden al gevraagd om het binnen de

perken te houden. Ik heb hen één

wildcard gegeven, één avond waarop

ze zich mochten laten gaan, maar dat

is faliekant misgelopen. (lacht) Uitein-

delijk komt het er dus op neer dat wij

vaak meer dan die twee eenheden

drinken.

Hoe komt VIJF meteen bij jullie terecht? Staan
jullie bekend als feestvierders, levensgenieters of
misschien zelfs bingedrinkers?

Kat: Ik denk dat ze mij via Instagram

volgden en al wel doorhadden dat ik

graag een glas dronk. Bij VIJF kenden

ze ons al en vonden ons meteen ge-

knipt voor dit programma. Wij trou-

wens zelf ook, want we zitten wel met

vraagtekens momenteel: we zijn allebei

rond de dertig, moeten aan een gezins-

leven beginnen, maar willen het uit-

gaan niet opgeven. Welke wereld heb

je dan voor je: de Pinterestwaardige

wereld waarin je elke ochtend gaat

joggen of die waarin je keihard feest-

viert? Die keuze is toch een struggle

waar veel vrouwen mee te maken

krijgen. Welke plaats verdient alcohol

in ons leven?

Dus jullie dronken sowieso al veel?
Lyn: Afgelopen zomer heb ik eigenlijk

wel veel gedronken. Maar het was dan

ook een lange en hete zomer. (lacht) Ik

merkte dat dat idee in mijn vrienden-

kring ook wel begon te groeien: drinken

we niet wat te veel? Maar wij zijn ook

opgevoed door twee levensgenieters.

Al op vrij jonge leeftijd wisten wij een

goed glas wijn te appreciëren. Bij een

goed pastagerecht is wijn onontbeer-

lijk. We zijn met andere woorden geen

mietjes als het op drinken aankomt.

Jullie zitten nog midden in het experiment. Ervaren
jullie nadelen? Is er al veel gekotst?
Kat: Ik heb al een paar keer gekotst ja,

Lyn nog niet. Zij kan te goed tegen

alcohol. Maar uiteraard ervaren wij

nadelen. Toch ook even zeggen dat wij

ons medisch laten begeleiden door een

dokter. Mijn klachten? Ik voel me moe

en futloos en ben asocialer geworden.

Ik heb na een draaidag echt geen zin

om nog met vrienden iets te gaan

drinken. Ik ben ook vrij bitchy en cranky.

Ik heb een fitnesszaak in Leuven en

mijn vennoot zei laatst: ‘Kat, ga maar

naar huis, je bent slechtgezind’. Al die

alcohol weegt wel op je gemoed. Alsof

ik een emotionele dip heb.

Lyn: Ik heb vooral meer zweetaanval-

len, zowel overdag als ’s nachts. Die

alcohol moet er nu eenmaal uit. En ik

slaap ook slecht. Ik ben lichtgeraakt en

kan veel minder aan dan vroeger. Mijn

werk leidt er ook onder. Ik ben zelf

tv-maker van beroep en ben eindre-

dacteur voor dit programma.

Jullie hebben het in het programma ook over
rijden onder invloed en over hoe jullie dat wel al
eens gedaan hebben. Zijn jullie niet bang voor de
reacties daarop?
Kat: Ik snap dat dat een controversieel

onderwerp is, maar ik zou het hypo-

criet vinden om te doen alsof dat nog

nooit gebeurd is. Iedereen in mijn

omgeving heeft al eens met een glaas-

je op gereden. Ik ben zelf nog nooit

tegengehouden geweest door de

politie en heb dus ook nooit positief

geblazen, maar ik heb ook nooit lad-

derzat achter het stuur gezeten. Maar

wel al vaak op het randje. Heel veel

mensen maken dat mee en daarom is

het goed om dat aan te kaarten. Om te

laten zien wat alcohol betekent voor je

rijvaardigheid. We willen op een niet

belerende manier tonen dat je jezelf als

chauffeur overschat als je gedronken

hebt. Daar zal misschien wel commen-

taar op komen, maar ik wil daar ge-

woon niet debiel over doen: ja, ik heb al

weleens gereden met een glaasje op.

Wat willen jullie eigenlijk bereiken met Tipsy?
Lyn: Dat mensen voor zichzelf gaan

uitmaken of ze te veel drinken. Alcohol

is zogezegd fun, maar het is geen

lachertje als je elke dag moet zuipen.

Het kan iets heel leuks en positiefs zijn

als je er goed mee omgaat, maar het is

ook een soort drugs waaraan je ver-

slaafd kan raken. Op mijn persoonlijke

conclusie is het nog even afwachten

tot na het experiment. Ik ga sowieso

minder drinken hierna en zal zelfs heel

blij zijn als ik mag stoppen met die

twee eenheden per dag. Ik geloof dat

die Tournée Minérale nu ook eindelijk

gaat lukken hierna.

“ A l c o h o l  i s  z o g e z e g d  f u n  m a a r  h e t  i s  g e e n

l a c h e r t j e  a l s  j e  e l k e  d a g  m o e t  z u i p e n . ”

5

TIPSY, VANAF 23 OKTOBER ELKE DINSDAG

OM 20U35 OP VIJF.

INTERVIEW steps

InDesign
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Fotografie leidde 
tot vernieuwende 

beeldtaal
De experimentele fotografie is ook in België een huis 

met vele kamers. Dat blijkt uit de expo ‘Experimentele 
fotografie in België’ in Knokke.

door Ludo Bekkers

Eerst was er de schilderkunst, dan kwam de 
fotografie. Die wilde zich vanaf haar begin met 
die schilderkunst meten. Aanvankelijk toen de 
jonge techniek zich nog door haar liet inspi-
reren met een eigen stijl, het picturalisme, 
waarbij zij onderwerpen koos die gerelateerd 
waren aan de thema’s waar de kunstschilders 
toen de voorkeur aan gaven. Natuurbeel-
den, romantiserende portretten, stillevens.

Die curieuze relatie tussen beide artistieke dis-
ciplines heeft nooit opgehouden te bestaan 
tot in deze tijd. Maar het interessante is dat 
de avant-garde bewegingen die ontstonden 
in de aanvang van de twintigste eeuw en die, 
mede door de invloed van vooruitstrevende 
Russische kunstenaars uit het begin van wat 
de Sovjet-Unie moest worden, zich ook ver-
spreidden over de Europese kunstcentra. De 
schilderkunst werd er complexer door want 
het bleef niet bij louter schilderen op doek of 
paneel maar de kunstenaars ontdekten ook de 
collage waarbij krantenknipsels, delen van af-
fiches en foto’s door elkaar gemixt werden om 
tot een betekennisvol kunstwerk te komen.
De fotografen keken ernaar en de meesten 
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Picturalisme: Natuur-
beelden, romatntise-

rende portretten, 
stillevens
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die voorop liepen op de jongste esthetische 
ontwikkelingen in hun discipline, voelden zich 
geroepen om die experimenten minstens te 
onderzoeken. Het is verbazend dat in België 
een behoorlijk aantal fotografen, en niet de 
minsten, zich op hetzelfde pad begaven als 
hun experimentele kunstbroeders in de schil-
derkunst. Ergo, die gingen zelf aan de slag 
met camera en chemicaliën. Michel Seup-
hor (1901-1999), Raoul Ubac (1910-1985), 
René Magritte (zie foto) (1898-1967), Paul 
Joostens (1889-1960) en ook Marthe Wéry 
(1930-2005), Serge Vandercam (1924-2005) 
en Marc Mendelson (1915-2013) om er 
maar enkelen te noemen die met fotografie 
experimenteerden. Er was dus in bepaalde 
periodes een wederzijdse beïnvloeding van 
ideeën en de uitwerking ervan tot kunstwerk.
Maar ook de fotografen zaten niet stil. Een 
van de eersten die zich manifesteerde met 
een totaal vernieuwende beeldtaal in de 
fotografie was de Brusselaar Willy Kessels 
(1898-1974) die met het fotogramprocedé 
(een voorwerp op gevoelig papier leggen 
en dat onder het vergrotingsapparaat vast-
leggen) experimenteerde en ook allerlei 
technische combinaties gebruikte om een 
interessant oeuvre tot stand te brengen.

Ook de Antwerpse Fi-
lip Tas (1918-1997) 
gebruikte die techniek 
om abstracte vormen 
te creëren waarbij 
licht en donker een 
voorname rol gingen 
spelen. Zo werd hij op-
genomen in de kring 
van kunstenaars die 
de groep G58 gingen 
vormen en die van 
grote invloed is ge-
weest voor de ontslui-
ting van de niet-figu-
ratieve kunst in België.

Een ander belangrijk experimenteel foto-
graaf uit de na-oorlogse periode was de 
Brusselaar Julien Coulommier (1912-2014) 
die naast fotogrammen ook beelden maak-
te die hij uit de natuur onttrok en die als 
geïsoleerde onderwerpen zijn poëtische in-
drukken uitbeeldden. Niet te onderschat-
ten is ook de Antwerpenaar Antoon Dries 
(1910-2005) die op de tweesprong tussen 
het cerebrale en het poëtische een gulden 
middenweg vond. Het is merkwaardig dat 
beide laatsten amateurfotografen waren 
die in clubverband tot ontplooiing kwamen.

Zo kan men zien dat de experimentele foto-
grafie, ook in België een huis met vele kamers 
is. Er is een bewegende lijn te trekken van het 
interbellum tot lang na de Tweede Wereldoor-
log waarbij fotografen poogden hun emoties, 
hun visie op de werkelijkheid vast te leggen 
in vaak cryptische beelden, half abstract, half 
figuratief die, alhoewel de meesten rationeel 
tot stand kwamen toch het gevoelige, zeg 
maar poëtische, van hun aard bedekt toonden.

Filip Tas, Huis voor 
Denker alleen, uit 

reeks ‘Heros Place’, 
1973-1976
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René Magritte, expe-
rimenteren met foto-

grafie
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iPhone XR
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Foto-app 
Halide-app voor 

iPhone XR

door Lars Paymans

Ondanks de enkele cameralens onder-
steunt de iPhone XR toch de Portret-

modus. Met camera-app Halide kun je 
deze nu niet alleen gebruiken om men-
sen mee te fotograferen, maar ook om 

dieren en objecten vast te leggen.
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Halide maakt iPhone XR Portretfunctie beter
Hoewel de iPhone XR een goedkopere versie van de iPhone XS is, 
hebben de twee veel overeenkomsten. Zo kun je met beide 
toestellen een portretfoto maken, waarbij een persoon 
scherp blijft en je de achtergrond extra wazig kunt ma-
ken. Hierdoor ontstaat er een effect dat je normaal 
gesproken alleen met een spiegelreflexcamera kunt 
maken.

Apple heeft deze functie op de iPhone XR aange-
past, omdat het toestel een enkele cameralens 
heeft in plaats van een dubbele. Daarom moet 
het Portret-effect volledig met software worden 
uitgevoerd, net zoals Google dit al een tijdje doet 
met zijn Pixel-telefoons.

Een nadeel hiervan was dat de iPhone XR 
alleen mensen kon herkennen in de Portret-
stand, en je de functie dus niet kon gebruiken 
voor dieren of objecten. Camera-app Halide 
laat vandaag zien dat dit wel kan, met een grote 
update voor de iOS-app.

Met de update kun je door de ‘Depth’-knop aan 
te tikken de Portretstand activeren, waarna de app 
automatisch mensen, objecten of dieren herkent die 
je wil fotograferen. Na het maken van de foto kun je 
het scherptediepte-effect ook nog aanpassen, zodat je 
het effect kunt versterken of afzwakken.

Smart RAW op de iPhone XR
Naast het uitbreiden van de iPhone XR Portretfunctie voegt 
de update van Halide ook ondersteuning toe voor Smart RAW, 
een aangepaste versie van RAW-fotografie die dit soort foto’s 
op de iPhone XR verbetert.

Halide is beschikbaar in de App Store voor een een-
malige aanschafprijs van 6,99 euro. De app is al 
jaren een favoriet op de iPhoned-redac-
tie, omdat je er prachtige RAW-foto’s 
mee kunt maken en de app vol 
zit met nuttige functies 
die in de standaard 
camera-app van 
Apple ont-
breken. 

Steve Jobs
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Tips voor fotografie 
op vijf toplocaties

Op reis gaan naar gebieden die ver weg zijn betekent 
nieuwe inspiratie voor je fotografie. Onbekende locaties 
zijn een extra uitdaging, maar vooral de echte ‘off-the-
grid’ locaties, waar je telefoon geen verbinding meer 

heeft met internet, bieden kansen om unieke foto’s te 
maken in ongerepte landschappen.

door Hannah Waters

Galápagos- 
eilanden
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1.Eilanden op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO 
De Galápagoseilanden van Ecuador zijn on-
derdeel van UNESCO-werelderfgoed en 
echt een lust voor het oog. De eilanden 
zijn beroemd om hun reuzenschildpad-
den en ongewone planten en dieren in het 
wild en niet te vergeten prachtige stranden.

Fotografietip voor de Galápagos-eilanden: 
richt je camera op de reuzenschildpadden 
- ze zijn traag in hun beweging waardoor je 
gemakkelijker een shot kunt maken. Gebruik 
de regel van derden voor compositie om de 

focus te houden op hun fijn gerimpelde ge-
zichten. Plaats voor het beste resultaat hun 
gezicht in het onderwste derde deel van de 
foto zodat je meer van het terrein achter en 
om hen heen kunt laten zien (gebruik een 
laag diafragmagetal om precies de juiste hoe-
veelheid achtergrondonscherpte te krijgen). 
Als schildpadden niet jouw ding zijn; zeelegu-
anen zijn ook opvallende dieren voor bijvoor-
beeld zwart-wit natuurfotografie.

2. Rustige lagunes
De Marovo-lagune op de Salomonseilan-
den staan op de tweede plaats en niet 
zonder reden. De kristalheldere Pacific-la-
gune heeft een dubbel barrier reef - een zeld-
zaam fenomeen dat slechts op een hand-
vol locaties over de hele wereld te zien is.

Om de beste foto’s van de Marovo-lagune te 
maken, moet je op een rustige dag per boot 
of kajak vertrekken. Gebruik een waterdich-
te camera of een camera-onderwaterhuis 
en neem een aantal mooie half underwater 
shots in het ondiepe water. Gebruik de modus 

voor diafragmavoorkeuze en pas naar wens 
belichtingscompensatie toe (+0.3 werkt over 
het algemeen goed). Een handige tip als je je 
camera eenmaal in het water hebt geplaatst, 
is om je camera voorzichtig heen en weer te 
zwaaien. Hiermee maak je een kleine golf die 
een extra dimensie toevoegt aan de opnamen. 

Maak de beelden nog rijker door de loka-
le bevolking te vragen of ze willen poseren.

De Arno-atol op de Marshalleilanden omvat 
maar liefst drie verschillende lagunes, elk 
omringd door wit zand en tropisch groen.

Reuzeschildpad
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3. Bewegend water
Wanneer je foto’s van de Kalandula-wa-
tervallen in Angola ziet kun je begrijpen 
waarom deze op de derde plaats in de 
top vijf staan. De spectaculaire 105 meter 
hoge, hoefijzervormige watervallen vor-
men een indrukwekkende achtergrond 
voor het weelderige regenwoud eromheen.

Hoewel er een uitkijkplatform is aan de top 
van de watervallen, kun je een beter uitzicht 
krijgen door een inwoner te betalen om je 
naar de rivier en de voet van de waterval te 
leiden. Voor het vastleggen van de prachti-
ge Kalandula-watervallen gebruik je een sta-
tief, groothoekzoomlens en een polarisatie-
filter om het licht in evenwicht te brengen. 

Zoom in om specifieke delen van de waterval 
vast te leggen en probeer deze vanuit een zij-
aanzicht te benaderen in plaats van recht er-
voor. Gebruik een klein diafragma (f / 16 om 
te starten) en de laagste ISO-waarde die mo-
gelijk is. Schakel, voordat je naar een volgende 

opname gaat, over op een snellere sluitertijd 
zodat de achtergrond zonder vervaging vast-
gelegd kan worden. Thuis kun je de twee foto’s 
combineren voor een verbluffend resultaat.

Ook de Wonotobo-watervallen in Surina-
me (op de zevende plek in de top tien) 
worden genoemd. Het water stroomt hier 
majestueus uit vier permanent stromen-
de monden; een betoverend spektakel.

Kalandula wa-
terval
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4.Eilandcultuur
De wijdverspreide Kiribati-eilanden, die een 
uitgestrekt gebied van de Stille Oceaan be-
slaan, zijn rijk aan cultuur en wemelen van de 
geschiedenis.

Zoek een uitkijkpunt aan de kust om de 
zonsopgang of zonsondergang op de Kiriba-
ti-eilanden vast te leggen. Gebruik een te-
lelens en experimenteer met verschillende 
zoomniveaus om een goede plek te vinden 
die kleur en contrast in evenwicht houdt en 
onnodige ruis reduceert. Maak je foto enigs-
zins onderbelicht om rijkere, meer gedefi-
nieerde kleuren te krijgen en probeer een 
object op de voorgrond vast te leggen om 
het interessanter te maken. Experimenteer 
met verschillende focuspunten en veran-
der de hoeveelheid lucht of zee in je foto. 

Neem voldoende foto’s - totdat de zon 
verdwijnt of helemaal opkomt - om de 
verschillende stemmingen van de lucht 
vast te leggen wanneer deze verandert.

Een ander eilandparadijs op de tiende 
plaats op de lijst is Tuvalu (voorheen be-
kend als de Ellice-eilanden) in Oceanië. 
Een rustig verscholen Polynesisch eilan-
den land met prachtige lege stranden 
en een sterke traditionele lokale cultuur.

Strand op het 
eiland van Samoa 

(Polynesie)

5. Natuurlijk fenomeen
De Great Blue Hole in Belize is een natuur-
verschijnsel dat in de loop van duizenden 
jaren is gevormd. Het grote zinkgat on-
der water is een favoriet onder duikers en 
biedt onderdak aan ontelbare soorten zee-
leven, evenals prachtige koraalformaties.

Je zult een ervaren duiker moeten zijn om het 
grote blauwe gat van Belize te kunnen verken-
nen. Als je er eenmaal bent, heb je een paar 
korte minuten om de stalactieten te fotografe-
ren die de Great Blue Hole vormen. Compen-
seer voor het lage licht met een hoge ISO van 
400-800; of vertraag de sluitertijd tot 1/40.

Als je geen ervaren duiker bent, kun je nog 
steeds geweldige onderwaterfoto’s ma-
ken door te snorkelen in het nabijgelegen 
rif. Het rustige water nabij de Great Hole 
maakt het ideaal voor het fotograferen van 
portretten van bewegende vissen. Gebruik 
een 60 mm macrolens voor grotere vissen 
en een 100-105 mm macro voor kleinere.

Een laatste locatie uit de lijst is Moron-
dava in Madagaskar. Op de negende 
plaats staat de iconische Allée des Bao-
babs voor verbluffende silhouetten tegen 
een warme zonsondergang in Madagaskar.
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Baobabs 
Madagascar
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Adobe After Effects
Adobe After Effects is een computerprogramma van 
Adobe dat wordt gebruikt voor het toevoegen of ge-
nereren van effecten voor film- en videoproducties in 

de postproductie. 

door Wikipedia

24



After Effects wordt in de film- en televisie-in-
dustrie gebruikt om special effects, titels en 
andere objecten aan beeldmateriaal toe te 
voegen. Alhoewel het mogelijk is, wordt het 
pure monteren en knippen van beeldmateri-
aal meestal gedaan in een ander programma.

Het maakt net als het Adobe-programma 
Photoshop gebruik van een “lagensysteem” in 
combinatie met een tijdlijn. Elke laag bestaat 
uit beeldmateriaal of effecten. De positie van 
deze effecten kan exact worden vastgesteld 
per laag. Zo kan met “keyframes” een effect 
per beeldje waaruit een video bestaat gepo-
sitioneerd en ingesteld worden. De tijdlijn 
geeft deze instellingen chronologisch weer.

De bediening van het programma werkt 
voornamelijk via drie panelen, het “Com-
position”-paneel, het “Project”-paneel en 
het “Timeline”-paneel (oftewel de tijdlijn 
waarover eerder werd gesproken). Beeld-
materiaal en effecten van buiten het pro-
gramma zelf worden geïmporteerd in het 
programma via het “Project”-paneel. Hier-
na kunnen er effecten aan toegevoegd wor-
den. Op het “Composition”-paneel wordt 
weergegeven hoe het beeldmateriaal op de 
tijdlijn eruitziet, in zijn geheel of per laag.

Toepassing
Adobe After Effects wordt gebruikt om effec-
ten voor beeldmateriaal te genereren of toe 
te voegen. Zo kunnen 3D-beelden uit een 
3D-computerprogramma in After Effects ge-
mengd worden met ander beeldmateriaal. 
Een voorbeeld: een vliegtuig dat in de lucht 
in tweeën breekt waarna de brokstukken naar 
beneden komen, worden in het 3D-program-
ma geanimeerd met een blauwe of groene 
achtergrond. Tegelijkertijd wordt er vanaf de 
grond beeldmateriaal geschoten van oogge-
tuigen die de ramp zien gebeuren. In After 
Effects kan door de optie chromakey te ge-
bruiken de kleur blauw of groen doorzichtig 
gemaakt worden. Op die manier kan de ani-
matie en het geschoten beeldmateriaal ge-
mengd worden. In Adobe After Effects kunnen 
daarnaast ook zelf effecten gegenereerd wor-
den; concrete voorbeelden hiervan zijn het 
toevoegen van lichtgevende lichtzwaarden 
aan beeldmateriaal, of het toevoegen van een 
geanimeerde titel. Door de jaren heen zijn 
vele invoegtoepassingen (plug-ins) ontwor-
pen waardoor steeds meer effecten beschik-
baar gekomen zijn binnen het programma zelf.

Benieuwd naar 
restulaten?
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door Karolien Bold

Anne Geene en Arjan de Nooy reconstrueren in The Uni-
versal Photographer het leven van de fictieve fotograaf 
U. Zijn motto? Beter goed gejat dan slecht verzonnen.

Fotograaf U. weer-
spiegelt de visie van 
kunstenaars op het 

fotograferen
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Begin maar eens te bladeren 
door The  Universal Photo-
grapher, het nieuwste boek 
van fotografen Anne Geene 
en Arjan de Nooy. Na een paar 
bladzijden denk je: wat een 
knotsgek oeuvre heeft die U. 
(1955-2016) tijdens zijn leven 
opgebouwd. Nog voor hij kon 
lopen, maakte hij, liggend 
op zijn rug, zijn eerste foto’s. 
Schilderijtjes en hertenge-
weien aan de muur, plafond-
lampen, vogels in de lucht. 
In zijn tienerjaren kwamen 
de  foto’s van schaars geklede 
vrouwen op het strand. Daar-
na bruiloftsfoto’s. Hij reisde 
een gevonden album met 
kiekjes uit Italië na. Nog later 
maakte hij collages van de 
kleur blauw, van gras en vang-
rails, plakte schriften vol met 
foto’s van boomstammen, si-
naasappels, katten op hekjes.
Wie het werk van Geene en 
De Nooy (behalve fotografe-
rend duo ook een stel) een 
beetje kent, vermoedt nu: 
die U. is vast weer zo’n fic-
tief personage, zoals die wel 
 vaker opduikt in hun oeuvre. 

De zes fotografen uit de De 
Nooy Collectie in De Facto: 
uit de duim gezogen. Een 
jaargang van het feminis-
tische fototijdschrift Haar-
scherp, op een rommelmarkt 
gevonden: daar zijn nog best 
veel mensen ingetuind. En 
die collages van de  natuur 
die U. maakt: herkennen we 
daar niet de hand van Geene, 
die vorig jaar voor haar or-
dening van boomblaadjes 
werd bekroond met de Volks-
krant Beeldende Kunst Prijs?
In hun woning in Den Haag 

 begint Arjan de Nooy te grin-
niken. U. is inderdaad hun 
creatie. Ze bliezen hem leven 
in toen ze in 2010 op het pres-
tigieuze fotofestival in Arles 
waren. Ze weten niet meer 
precies wat er hing dat jaar. 
‘Waarschijnlijk heel groot op-
geblazen foto’s’, zegt Geene, 
‘met teksten ernaast die een 
diepgang suggereerden die 
de fotograaf waarschijnlijk 
niet in het werk had gelegd.’ 
De Nooy: ‘Die zag  gewoon iets 
en maakte er een foto van.’

Daar in Arles kreeg U. vorm: 
een wat slonzig type van in 
de vijftig,  behangen met ca-
mera’s. Een universele foto-
graaf, die alles interessant 
vindt en geen herkenba-
re stijl heeft, omdat hij die 
steeds aanpast aan het on-
derwerp dat hij fotografeert.

Ze lijken wel een beetje op 
U.,  beamen ze. Ze zijn van de 
school van fotodetective Hans 
Aarsman: wat er op een foto 
staat, is belangrijker dan hoe 
het gefotografeerd is. Daarbij: 

Collages van 
de natuur die 

U. maakt
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The Universal 
Photographer



in hun werk zijn de knipoog, de  humor en het 
absurdisme nooit ver weg. De Nooy: ‘We zijn 
niet geïnteresseerd in mooie foto’s. Meer in 
het vastleggend vermogen van de  fotografie.’

Niet lang na Arles las Geene de  roman Bouvard 
et Pécuchet van  Gustave Flaubert. Daarin krij-
gen twee nogal naïeve mannen, kopiisten van 
beroep, een erfenis. Ze stoppen met werken, 
trekken zich terug op het platteland en storten 
zich achtereenvolgens op elk denkbaar onder-
werp dat hen boeit: van  tuinieren tot de me-
dische wetenschap, van filosofie tot scheikun-
de en  pedagogiek. Ze lezen alles wat erover te 
lezen valt, en raken in de war van alle tegen-
spraken; voor elke waarheid van de een staat 
wel weer een waarheid van de ander. Nadat 
ze vruchteloos hebben geprobeerd medicus, 
historicus en antiquarisch verzamelaar te wor-
den, eindigen ze uiteindelijk weer als kopiist.

Geene: ‘We zeiden tegen elkaar: dat is onze 
man! Ongebreideld nieuwsgierig naar de we-
reld, maar weinig origineel.’ Op dat moment 
hebben ze besloten: we gaan een fotografische 
equivalent maken van de roman van Flaubert.

The Universal Photographer begint met een 
introductie van U. aan de hand van verge-
lijkingen met andere fotografen. Eadweard 
Muybridge probeerde alle stijlen fotografie 
uit. Miroslav Tichý maakte duizenden foto’s 
van vrouwen op het strand, met een zelf-
gebouwde camera met telelens. Alexander 
Rodtsjenko zette tegenover het ene, allesom-
vattende portret een verzameling snapshots, 
op verschillende tijden gemaakt – dichter 
bij de waarheid kon je volgens hem niet ko-
men. Sherrie Levine fotografeerde foto’s 
van Edward Weston in het museum, lijst-
te ze in en verkocht ze als haar eigen werk.

Zo ontvouwt zich in tien hoofdstukken de 
ontwikkeling van U. als fotograaf. Hij begint 
met registreren, maakt een postmoderne 
periode door waarin hij collages maakt, gaat 
werk van anderen kopiëren en wordt, in zijn 
verlangen om de wereld om hem heen vast 
te leggen, te begrijpen en te ordenen, steeds 
obsessiever. De Nooy: ‘Het hoofdstuk over 
de cahiers lijkt op Atlas van Gerhard Richter, 
die een ontzagwekkend archief aanlegde van 
foto’s over steeds een ander onderwerp.’
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Hoe zij voor zo’n hoofdstuk te werk gaan? 
Geene loopt naar de studio en komt te-
rug met een stapel schriften. Ze vroegen de 
moeder van Geene deze te vullen met fo-
to’s uit De Nooys archief van gevonden fo-
to’s, aangevuld met beelden die ze zelf heb-
ben gemaakt. Geene: ‘Mijn  moeder heeft 
er meer geduld voor dan wij.’ De Nooy: ‘Als 
we eenmaal weten dat we gras willen fo-
tograferen, of stoeptegels, dan is het ver-
volgens een invuloefening. Dan gaan we dat 
gewoon een tijdje heel zombie-achtig doen.’

Altijd een compacte camera in jaszak of tas, 
een Sony RX100, ze kopen steeds weer de-
zelfde. Geene: ‘Dit is het toestel dat bij ons 
past. Het hoeft alleen maar te registreren.’ 
Het is moeilijk definitieve uitspraken 
te doen over fotografie, zoveel 
heeft het duo geleerd, nadat 
ze voor het boek een duize-
lingwekkend aantal citaten 
over fotografie hadden verza-
meld. Geene: ‘Daarvoor is er 
te veel tegenspraak. ‘Fotogra-
fie laat de waarheid zien’ versus 
‘iedere foto liegt’. Of: ‘de fotograaf is 
een wereldverbeteraar’ versus ‘de fotograaf 
maakt altijd werk voor zichzelf’. En: ‘kleu-
renfotografie maakt dingen echter’ versus 
‘kleurenfotografie maakt dingen abstract’.’

Misschien is dit wel een citaat dat ze kun-
nen omarmen, van fotograaf en kunstcri-
ticus John Szarkowski: ‘Photography des-
cribes everything, but explains nothing.’

De laatste foto’s uit het boek maakten ze met 
een handscanner. ‘Dan is U. letterlijk aan het 
kopiëren geslagen. Badkamertegels, de rug 
van de hond, boomschors, een  zebrapad.’

Fotograaf &
kunstcriticus John 

Szarkowski
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