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essentie is verdieping

W

at is de essentie van dit mentoraat ?
In een mentoraat zijn de deelnemers het meest van belang als het gaat om het ‘welslagen’ van dit ontwikkeltraject. Je
leert wat van de mentor maar heel veel leer je van de processen van anderen. Soms door te zien met welk gemak ze
het doen maar vaak ook de worsteling en dan plots de triomf! Heerlijke momenten zijn dat, in de eerste plaats voor de fotograaf
zelf maar ook voor de groep en de mentor. Het meest leer je door te werken aan je eigen gestelde doel binnen het mentoraat.
In dit mentoraat kwam een verscheidenheid aan beelden en opvattingen op tafel. Fotografen die steeds op zoek waren naar
nieuwe beelden die nadrukkelijk pasten bij de zelf gekozen opdracht. Voor de een betekende dat het uitproberen in de vorm van
een beeldexperiment, voor de ander juist het verdiepen van de beeldinhoud in samenhang met de vorm.
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De betekenis van foto’s wordt zichtbaar door de keuze van het object én door de wijze waarop de voorstelling fotografisch wordt
getoond. Elke fotograaf, of je nu Cartier Bresson, Martin Parr of Diana Arbus neemt, heeft te maken met de keuze van het onderwerp, het WAT, en de wijze waarop het fotografisch wordt uitgewerkt, het HOE.
De grote hoeveelheid foto’s die gemaakt zijn -en nu juist in dit tijdperk dagelijks gemaakt worden- hebben steeds van doen met
het WAT en het HOE. De ‘echte’ betekenis van de foto wordt bepaald door de man of vrouw achter de camera.
In het mentoraat hebben we juist aandacht besteed aan het unieke van het persoonlijke beeld. De ontwikkeling van elke fotograaf
stond wat mij betreft daarin voorop. Juist de kennis én vaardigheden om het beeld te ‘construeren’ naar een betekenisvolle foto is
een geweldig proces van leren. De verdieping in de fotografie kwam volledig tot stand door de grote inzet van eenieder en door
de prettige en constructieve feedback op elkaars werk. Daar gaat een enorme stimulans van uit. Bovendien leren mensen door de
creativiteit van anderen te ervaren. De fotografen van de Essentie hebben interessant werk geleverd. Het fotowerk in dit boekje
getuigt mijn inziens daarvan. De flow waarin ze gewerkt hebben gaat hopelijk door, ook na het mentoraat!

‘Ik heb nooit een foto genomen die ik van
plan was. Ze zijn altijd beter of slechter’.

Peter van Tuijl, mentor

Diane Arbus [1923-1971]

<4>

<5>

PIEN VAN DEN BOSCH

T

ijdens mijn wandelingen wilde ik situaties en vormen leren herkennen die de moeite waard zouden zijn om te fotograferen. Om de foto spannender en origineler te maken. Met name het leren zien van kleuraccenten en lijnpatronen in foto’s die een mooi evenwicht in een foto teweeg
zouden kunnen brengen.” Theo Bosboom noemt het ‘De kunst van het kijken’ en in dit mentoraat gericht op ‘de poëzie van de boom’.

Veel geleerd om te kijken. Ik kan iets wel heel mooi vinden en willen vastleggen maar dat lukt niet altijd. Daar heb ik nu echt veel tijd voor genomen
en veel experimenten uitgevoerd ook in technisch opzicht. Ook ben ik, situaties waar ik normaal aan voorbij loop, eens beter gaan bekijken. Gezocht
naar meer verrassende elementen.
Ik fotografeer weinig in de winterperiode, maar ik was toch wel aangenaam verrast hoe mooi dat eigenlijk kan zijn. Wat ik geleerd heb en wil meenemen is dat een foto interessant kan worden als het uit verschillende lagen en ‘dimensies’ bestaat. Dat kan gevormd worden door kleuren, lijnpatronen, licht en donker, scherpte- en diepte effecten. Toen ik aan het begin van het mentoraat naar de foto’s van Theo Bosboom ben gaan kijken,
ben ik mij dat pas echt gaan realiseren.
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de poëzie van de boom | Pien van den Bosch
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HENK BOUT

L

eerzaam en leuk.
Dat is heel in het kort mijn samenvatting van het mentoraat.
Ik ben begonnen met het idee van losse foto’s, misschien zelfs een
serie, met als onderwerp ‘solitairen’. Ik heb gespeeld met meerdere
foto’s met een zelfde onderwerp en met foto’s in verschillende settings.
Ook geëxperimenteerd met diafgama, op scherptediepte en met sluitertijden om beweging en stilstand te laten zien. Ik werd door Peter
heel voorzichtig gestuurd naar beweging en stilstand, van meerdere
onderwerpen, op één foto. Ook heb ik het effect van kleur of zwart-wit
in een foto onderzocht, dit om het onderwerp eruit te laten springen.
Genoeg ‘food-for-thought’ gekregen om hier mee door te gaan, oftewel lekker te blijven ‘pielen’ met de opname en de afwerking.
Ja, dus leuk en leerzaam. Maar zeker ook motiverend!
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leuk en leerzaam experimenteren | Henk Bout
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WANDA VAN ECK

D

e pracht en schoonheid van de natuur op een
andere manier laten zien. Items uit de natuur
vastleggen, waar je normaal aan voorbij
loopt. Verwondering creëren en de beschouwer
verrassen. Soms neigend naar abstractie of zelfs
een beetje fantasie? De kleine wereld uitvergroten,
details weergeven op een net iets andere manier
en/of compositie. Dit bijvoorbeeld door twee of
drie foto’s, die elkaar versterken, als een serie laten
zien.Sommige foto’s laten de zachtheid in de natuur
zien, zoals de veertjes met waterdruppels. Andere
foto’s juist het indringende zoals de “natuurlijke”
ogen, met mooie structuren of de indringende
massa van de rietstengels. Natuurlijke vormen en
structuren vind je ook in dode boomstammen en
deze laten zelfs de verbondenheid zien. En dan
de “natuurlijke” zaadexplosies van de stinksigaren
of wel lisdodden; wat een pluizende kunstwerken
van moeder natuur.
Na het zien van deze foto’s hoop ik dat de
beschouwers met iets andere ogen naar de
prachtige natuur kijken.

VERBEELDING IN DE FLORA
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verbeelding in de flora | Wanda van Eck
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ASTRID DE KUIJER

B

randhaarden in de wereld maken dat mensen
op de vlucht slaan. Politiek geweld en zware
leefomstandigheden maakt dat mensen huis en haard
verlaten.
Als verpleegkundige bij Humedica International Aid heb
ik gewerkt in vluchtelingenkampen in Darfur, Sudan. In
Libanon, Servië, Grieks-Macedonië en onderweg op de
Balkanroute.
Fort Europa sloot z’n grenzen. Oorlogen, vervolging en
honger bleven bestaan.
Tijdens mijn werk maakten vluchtelingen grote indruk
op me. Ieder had z’n dramatische verhaal. In een kamp
of onderweg met kleine kinderen, met opa en oma, met
invaliden, alleen, met vrienden. Natgeregend, koud, moe,
ziek, gewond. Veel van hen heb ik mogen fotograferen.
Terug in Nederland wilde ik deze fotoseries afsluiten met
beelden van aangekomen vluchtelingen met de focus op
hun toekomst. Participeren, de taal leren, een opleiding
volgen, geld verdienen. De plek hiervoor vond ik in de
Eurowinkel van de Delerij in Driebergen. Waar vluchtelingen
vrijwillig werken in de winkel van tweedehands boeken en
kleding, om leer-werkervaring op te doen en de taal te leren.
Met de opbrengst kunnen vluchtelingen een (vak)opleiding
doen en gezinnen herenigd worden.
Ik heb deze vrijwilligers mogen fotograferen en wil hiermee
hun gezicht laten zien. Van anonieme vluchtelingen naar
mensen met een verleden en hoop op de toekomst.
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de focus op hun toekomst | Astrid de Kuijer

< 28 >

< 29 >

ANNEKE MEUWESE-JONGEJEUGD

I

k wilde via low-key fotografie met het thema ‘Licht-Donker’ aan de
slag. Het was in eerste instantie een exploratie: hoe doe je dat?
Toen ik daar een beetje inzicht in kreeg kwam pas de echte uitdaging:
wàt wil ik dan fotograferen?
Ik ben begonnen met een soort Rembrandt-achtige belichting van oude
boeken en een koperen kandelaar. Dat lukte wel, maar ik werd er niet
enthousiast van. Wel was ik blij met een foto van een boek dat openviel
met een subtiele belichting.
Vervolgens kwamen groente en fruit aan de orde en nog heel veel andere dingen. Ik ben eigenlijk blijven zoeken en dat is in de foto’s te zien.
Aan het begin van het mentoraat vroeg ik me af: wil ik aan de gang
gaan met heel veel licht (tegenlichtopnames) of juist heel veel donker
zoals bij de low-key fotografie.
Ik dacht toen dat laatste, maar ik denk nu dat het toch het eerste is. Dat
komt denk ik vooral door het meer conceptuele karakter van low-key
fotografie. Ik houd er meer van om een potentieel mooie foto te zien in
wat ik tegenkom.

< 30 >

< 31 >

< 32 >

< 33 >

licht en donker | Anneke Meuwese Jongejeugd
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MARA MORRIS

H

et doel waarom ik mee heb gedaan met deze
cursus was om een verbreding en nieuwe
inspiratie te vinden in de fotografie. Een nieuwe
uitdaging aan te gaan waarin ik zou worden geinspireerd
om mijzelf verder te ontwikkelen.
Mijn keuze voor dit mentoraat was minimalisme/abstratie
in natuur en het (stads)landschap. In het begin merkte
ik veel weerstand om uit mijn comfortzone te stappen
mede doordat ik niet goed wist hoe ik deze keuze moest
gaan aanpakken. Maar gaandeweg leerde ik anders te
gaan kijken en hiervoor meer open te staan. Hierdoor
kwamen dingen opeens vanzelf naar voren die mij eerder
niet echt waren opgevallen. Als voorbeeld zijn de talloze
vormen en het minimalisme die zich openbaren in de
natuur en het (stads)landschap.
Ik heb geleerd de interpretatie die ik tot nu toe had -en
hoe ik de “wereld” zag door mijn lens-, meer los te laten.
Nu we het mentoraat hebben afgerond, merk ik dat er
weer nieuwe inspiratie is ontstaan. Het is voor mij een
positieve groei in de fotografie geweest en het is ook de
verbreding waar ik naar zocht.
Op deze manier wil ik mijzelf verder gaan ontwikkelen.
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minimalisme, abstractie én inspiratie | Mara Morris
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VERA VAN DER PAARDT

O

ver onbevangen kijken en puur fotograferen. Kijken en voelen en dan de foto maken, waar je dan
een fijn gevoel van krijgt en trots op bent. Dat was wat ik wilde. Er bleek zelfs een naam voor te zijn
MIKSANG. Zo ging ik aan de slag. Geleerd om nog beter te kijken, de tijd te nemen. Mijn beelden zijn
heel gevoelsmatig, zonder dat ik denk. De betekenis komt bij het kiezen van de foto, en ook dan is er sprake
van in jezelf zijn. Het bracht me tot verwondering, uitdaging, vervreemding, balans, rust, vertwijfeling, zon, mist,
droom. Soms letterlijk, vaak figuurlijk.
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f o o t- p r i n t s a n d f e e l i n g s
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foot-prints and feelings | Vera van der Paardt
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THEO SCHENK

A

ls vervolg op mijn serie Bosmannen waarin ik mezelf portretteerde als een moderne man in de natuur, kwam ik op het idee om mensen
die dicht bij me staan te portretteren in het door hen gedroomde landschap naar het gedachtengoed van The Happy Huntinggrounds
van de Noord Amerikaanse Indianen die geloven dat ze na hun dood terugkeren naar een hemel op aarde. In deze serie ben ik samen
met mijn modellen op stap gegaan in de natuur in het door hen gedroomde landschap.
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The Happy Huntinggrounds
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the happy huntinggrounds | Theo Schenk
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MARLOES VAN SLOBBE-NIEUWERKERK

G

ewoon een kwestie van beelden ontfutselen aan
de werkelijkheid
Het is opmerkelijk dat ik als ‘mensen-mens’ voornamelijk díngen fotografeer. Uren kan ik zoet zijn met het
vinden van kleuren, lijnen, abstracties. Het minimalistische.
Zoeken naar humor, het ongeziene in het ‘gwone’, of zelfs
in het ‘onooglijke’. Dit laatste bestaat niet. Alles is ‘ooglijk’,
mijn uitdaging is dit met nieuwsgierigheid te zien, te ontdekken, af te pellen. Aan de onooglijkheid te ontfutselen.
Al fotograferend kom ik in een flow waarin ik alles vergeet,
opgewonden rustig word en me totaal kan focussen. Een
bijzondere gemoedstoestand voor mij, als alles-tegelijk-willen-doener. Ik zie iets en ‘grijp’ het vooral met mijn
EyePhone, snel, bijna haastig ongeduldig. De essentie
moet worden gepakt, met een minimale bewerking en
vaak ondersteund door richtinggevende, met taal flirtende titels. Esthetisch hoeven mijn beelden niet direct te
zijn, maar wél krachtig! En liefst ook prikkelend. En zoveel
mogelijk humoristisch en verrassend. Het blijft een heerlijke uitdaging om míjn werkelijkheid te laten zien door
de ogen van anderen. Peter van Tuijl heeft mij ook door
zíjn ogen naar beelden leren kijken. Respectvol, leerzaam
schuivend en combinerend. Humor, minimalisme en het
‘gwone’; een prachtig trio maar in de liefde is slechts
plaats voor twee. De humor blijft natuurlijk ‘gwoon’.
Straight yourself out when you’re feeling blue
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Grabbing the humor
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There’s a (w)hole lot of beauty
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Eye see !
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beelden ontfutselen aan de werkelijkheid | Marloes van Slobbe-Nieuwerkerk

Moby Dick Dick Dick Dick
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I don’t mean to piss you off; it’s just a boat collage
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