
aanTOONBAAR
mooi!

Een verkenning van ‘mooi’ in de fotografie van het alledaagse,
geïnspireerd door 

Jan Dirk van der Burg, de Fotograaf des Vaderlands

11 mei 2022, Marloes van Slobbe



https://youtu.be/fZJumLxY8AI

Wie is de Fotograaf des Vaderlands?

https://youtu.be/fZJumLxY8AI


Zoetermeer ‘zonder meer’ mooi!

Door het oog van… Jan Dirk van der Burg, door 
Johan van der Wielen in Zoetermeer

De Fotograaf des Vaderlands zet het vak fotografie in the picture

De sjerp breekt het ijs; we zijn allemaal Fotografen des 
Vaderlands; mensen betrekken bij het alledaagse.

Op zoek naar het spanningsveld tussen mens en natuur!

Door middel van seriematig werken, bereik je een 
soort hyperrealiteit.





Mooi bekeken!
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Dat is ‘mooi (mee)genomen’ ;)
Een mooie uitdaging voor de zomer: wat vind JIJ mooi en waarom?!

• Maak 2 foto's van hetzelfde object, taferereel of portret: één foto die jij mooi vindt op jouw gebruikelijke manier 

en daarna één foto van precies of ongeveer hetzelfde object/tafereel/portret, maar dan op een voor jou nieuwe 

manier, waardoor je de foto naar een nieuwe dimensie van 'mooi' tilt. Denk er ook aan dat een titel het 

beeld ook een andere dimensie kan geven. Maar het moeten wel twee verschillende foto’s zijn. Mag digitaal of 

op behoorlijk formaat geprint.

• Je hoeft niet persé een tweede foto te maken, je kunt ook je eerste foto gebruiken en deze via een bewerking 

bv. omtoveren tot een 'mooie' nieuwe dimensie. Bewerken mag dus, maar het object van je eerste foto moet 

wel duidelijk herkenbaar blijven in de tweede foto! ICM kan hierbij ook een interessante techniek zijn.

• Het is de bedoeling dat we leren van elkaar waarom we iets esthetisch, dus gewoon mooí, vinden. Mooi mag! 

Maar het moet wel met argumenten door jouzelf onderbouwd worden. Leren motiveren en respecteren (wat de 

één mooi vindt, vindt de ander misschien lelijk, maar moet dat dan wel beargumenteren) en hopelijk elkaar nog 

meer enthousiasmeren! Dát is dan aanTOONBAAR mooi (mee)genomen!



Mooi weertje!







Mooi abstract







Mooi lijnenspel
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Mooi gebakken!







Mooi rood is niet lelijk ;)







Hoe verbeeld je Saharazand mooi?







Wat is de natuur toch mooi!







En nu is het mooi geweest

Een hele MOOIE zomer gewenst!

Maak er iets moois van!

J
In september gaan we vast en zeker wat moois beleven


