series in de fotografie

door

peter van tuijl

een verkenning
Als je een bepaald onderwerp fotografeert is
het zinvol om meerdere foto’s te maken. Later
kun je uit de reeks foto’s via het beeldscherm
of afgedrukte proefopnamen de uiteindelijke
keuze maken. Door meerdere foto’s te maken
diep je het onderwerp uit om uiteindelijk
als resultaat één foto te hebben waarover
je tevreden bent. Dit is nog geen seriële
fotografie maar meer een werkwijze waarbij
je het seriematig werken hanteert om het
gewenste resultaat te bereiken.
Bij seriële fotografie ga je meerdere
werkstukken maken die samen in een
“eindpresentatie” worden opgenomen.
Stel dat je verschillende aspecten van
een onderwerp wilt laten zien en daarbij
meerdere foto’s maakt die je tot één
presentatie vormt dan kun je spreken
van een serie of seriële fotografie. Een
bepaalde samenhang daarbij is wenselijk. De
beschouwer moet als het ware kunnen zien
(beschouwen) waarom de fotograaf de reeks
foto’s bij elkaar plaatst.

Het maken van een dergelijke serie kan
gedurende één fotosessie plaatsvinden maar
het is ook denkbaar dat de fotograaf daarvoor
meerdere keren met het onderwerp aan de
slag gaat.
Stel dat je aan de slag gaat om een bepaald
object (als voorbeeld een glasobject) visueel
te verbeelden en je esthetische foto’s wilt
maken. Je zou dan een glasobject vanuit
verschillende invalshoeken (letterlijk)
kunnen fotograferen waarin lichtvoering,
lichtbreking en compositie in een aantal foto’s
tot uitdrukking worden gebracht. Dat zal bij
voorkeur in één bepaalde fotosessie gemaakt
worden.
Maar als je bijvoorbeeld spelende kinderen
als onderwerp kiest dan is het denkbaar
dat je op verschillende tijdstippen kinderen
in verschillende situaties fotografeert om
uiteindelijk verschillende aspecten van het
spelen van kinderen te laten zien.
Als een fotograaf een meer thematische
aanpak1 kiest zal hij/zij meer vanuit zich zelf,
1
Ik maak onderscheid tussen het fotograferen
van een onderwerp en een thematische aanpak. Het
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als fotograaf, seriematig gaan werken. Dat
kan via een vooropgezet plan maar het is ook
denkbaar dat de fotograaf zich gedurende
langere tijd laat leiden door de dingen”die
hij ervaart of tegenkomt”. Zo zal de fotograaf
die armoede in de samenleving wil laten
zien dat op een gerichte wijze kunnen doen
door bijvoorbeeld verschillende gezinnen
te fotograferen terwijl de fotograaf die de
“poëzie van het licht” wil verbeelden zich
mogelijk laat leiden door stemming en
toevallige waarnemingen.
In de mentoraten die ik voor clubs verzorg,
propageer ik seriematig werken. Dat wil
zeggen dat ik fotografen aanspoor om
gedurende langere periode met een bepaald
thema (of onderwerp) bezig te gaan. Tijdens
het mentoraat ontstaat er een portfolio
waarbij er sprake is van een verdieping in het
thema of onderwerp.
Duidelijk is dat in een serie of in seriematig
fotograferen van een onderwerp is concreet en meer
feitelijk terwijl het thema meeromvattend is, een begrip
of een verschijningsvorm inhoudt en vaak via foto’s
van verschillende (concrete) onderwerpen uitgedrukt
kan worden.

werken sprake moet zijn van een samenhang
qua inhoud. Vaak is ook de vorm van de
foto’s in een serie gelijk, bijvoorbeeld allemaal
zwart-wit, een zelfde compositiebasis
en een presentatievorm die op eenheid
duidt. Maar soms is het ook wel spannend
om juist hiervan af te wijken en wat mij
betreft is de mate waarin (bijvoorbeeld)
de presentatievorm binnen een serie mag
verschillen dan ook niet zo duidelijk af te
bakenen.

V

mindere mate ook van toepassing op een
andere serie. Bij bepaalde fotografen kun je
zelfs koppelingen aanbrengen waarbij de
indelingsprincipes gecombineerd worden tot
een nieuw indelingsprincipe (bijvoorbeeld
documentaire-vormseries).
Ter illustratie zal ik bij de indeling steeds
één of enkele fotografen met hun werk
vermelden.

erschillende soorten series

De indeling in series gebeurt aan
de hand van het hoofdaccent. Het
is dus geen absolute indeling en kenmerken
van een bepaalde serie zijn in meer of
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V

erhalende serie

Als voorbeeld de serie “In Memory
of the Late Mr. and Mrs. Comfort”
van Richard Avedon (1923-2004). Avedon als
vaste Vogue-fotograaf maakte de serie in 1995
en verraste vriend en vijand. Mrs. Comfort
was een fashion mannequin en Mr. Comfort
een skelet. De foto’s zijn erg verhalend en
geven elk iets prijs van de “verhouding”
tussen Mrs. en Mr. Comfort.

Is het bij Avedon niet persé noodzakelijk de foto’s in een bepaalde volgorde te bekijken de
fotograaf Duane Michals heeft nogal wat series gemaakt met een verhalende inslag waarin de
volgorde essentieel is.

“the poet decorates his muse with verse”, Duane Michals

een aardige opdracht “verhalende fotografie”
Fotografeer een dag van je leven voor de toekomst
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D

ocumentaire serie

De documentaire kenmerkt zich
door de feitelijkheid. De “echte
wereld” is het uitgangspunt van de fotograaf.
Hij wil de werkelijkheid laten zien, soms
redelijk objectief (beschrijvend) zoals bij
journalsitieke fotografie, soms vanuit een
eigen standpunt. De fotograaf die zijn
standpunt of opvatting over het gebeurde in
de foto’s weergeeeft, kan gerekend worden
tot fotografen die ethisch waarderende
fotografie maken.
Lewis Hine (1874-1940) fotografeerde in
de jaren twintig van de vorige eeuw onder
andere arbeiders die zonder enige beveiliging
werkten op grote hoogte in de in aanbouw
zijnde wolkenkrabbers in New York. Door
deze foto’s ontstond een protest onder de
bevolking en werden de omstandigheden van
de arbeiders sterk verbeterd.
Ook de fotograaf W. Eugene Smith (19181978) maakte verschillende series waarin de
sociale situatie aan de orde werden gesteld.
Één van zijn meest sprekende voorbeelden
is wellicht de serie “Minamata” uit 1972. In
Minamata waren kwikmijnen en velen liepen
een kwikvergiftiging op. Dankzij de foto’s die
gepubliceerd werd in Life kwam een einde
aan deze geweldige misstand.
Mark Cohen (1943) is een fotograaf die wat
minder bekend is. In de jaren tachtig van
de vorige eeuw maakte hij beelden in de
sloppenwijken van Pennsylvania. Veel van
zijn beelden zijn heel fragmentarisch en
beperken zich vaak tot delen van het lichaam

Empire State Building, lunchtime and smoke
Lewis Hine

Minamata, Tomoko Uemura in het bath
W. Eugene Smith

of een klein stukje uit het straatbeeld. De
foto’s hebben een anoniem karakter maar
tegelijkertijd vertegenwoordigen ze iets van
intimiteit en is het leven van alledag voelbaar.
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Wilkes-Barre, Pennsylvania
Mark Cohen

Stefan Vanfleteren kan gerekend worden tot
de hedendaagse documentaire fotografen.
Hij maakte onder andere een serie over de
armoede in België. Ook de nationale trots
van België, de wielerkoersen, werd door
Vanfleteren op een heel krachtige wijze in
beeld gebracht. Vanfleteren heeft een zeer
herkenbare beeldtaal in sterk contrasterend
zwart-wit met prachtige grijstonen. Bij
Vanfleteren is zelfs een frietkot bijna een
monument. Ook zijn serie over de autistische
man is van grote klasse!

Allie, Annie, Hannah, and Berit, all 13, before the first big party of the
seventh grade, Edina, Minnesota. Lauren Greenfield uit de serie Girl Culure.

uit de serie Poverty in Belgium, Stefan Vanfleteren

Ook Lauren Greenfield (1966), een Amerikaanse fotografe, werkt
veel thematisch en maakte onder andere de series Girls en Thin.
Ze stelt via haar foto’s kritische vragen over de samenleving in
het bijzonder over de positie van vrouwen en gebruikt daarbij een
moderne en een krachtige beeldtaal waarin kleur essentieel is.
Shelley smokes on the porch of her apartment in Salt Lake
City, Utah, 14 months after her discharge from Renfrew.
Thin, LAUREN GREENFIELD
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Tot slot als voorbeeld van de documentaire
series nog twee magnum-fotografen. Zowel
Carl de Keyzer (België, 1958) als Bruce Gilden
(Amerika, 1946) werken langdurig aan een
thema. In een interview met Carl de Keyzer
las ik een dat hij voor een van zijn boeken
(Europa) ongeveer 120 foto’s selecteerde uit
een collectie van 20.000 foto’s.

Uit een interview met Carl de Keyzer.
Bombay. Het is de eerste foto waarvan ik dacht: ik heb een goede foto gemaakt, ik heb iets onttrokken aan de werkelijkheid dat heel bijzonder is.
Het is de coverfoto van mijn eerste boek, India (1987). Je ziet een autootje
in een door water overstroomde straat rijden.’
‘Ook het autootje is grotendeels onderwater. Je ziet iemand chauffeuren,
krampachtig zijn stuur vasthouden om niet te verdrinken of zo, terwijl
een heel vrolijke dame door het raam naar mij aan het wuiven is. Optimistisch en absurd. De emotie die ik tijdens de opname voelde zie ik
helemaal terug in de foto.’

USA. New York City. Fifth Avenue. 1984, BRUCE GILDEN

een aardige opdracht “documentaire fotografie”
Fotografeer de wijk waarin je woont of zou willen wonen. Maak een serie van ongeveer vijf foto’s.
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T

ypologie als serie

Series die een sterk categoriserend
karakter hebben kunnen we indelen
in de typologische serie. De nadruk wordt
gelegd op één specifiek inhoudelijke aspect
of vormelement. Door de serie wordt het
specifieke aspect of element hoofdonderwerp
van de waarneming. De context wordt
meestal beperkt gehouden of wordt in de
serie niet veranderd. In ieder geval is dat
geen bepalende factor.

De foto’s komen in eerste instantie als “saai”
over. Ze lijken van geen enkele artistieke
waarde. Zelf noemden ze de foto’s “anonieme
sculpturen”. De fotografie is conceptueel
van aard en de beeldopvatting in alle foto’s
gelijk. Het zijn feitelijk portretten van wat
we thans industrieel erfgoed noemen op een
opmerkelijk neutrale manier gefotografeerd.
Het was de “kunstwereld” en niet zozeer
de fotografie-galeries die hun werk in eerste
instantie een podium gaven. De Bechers

trokken zich weinig aan van de aanvankelijke
kritiek die ze te verduren kregen en werkten
gestaag door zonder van hun opvattingen
af te wijken. De grote doorbraak van het
werk kwam tijdens de Documenta periode
V en VI in Kassel (1972-1977). Thans wordt
het werk naast dat van Sander als een van
de belangrijkste gecatologiseerde werken
beschouwd.

In dit verband kan August Sander (Duitsland,
1876-1964) genoemd worden. August
Sander maakte vele staande portretten van
verschillende mensen waarbij hij ze indeelde
naar beroep en status. Hij maakte niet
zozeer portretten in de normale betekenis
maar “portretteerde een volk”. Hij bracht de
sociale klassen van het begin van de vorige
eeuw in beeld en later toen de Nazi’s aan
de macht waren werd zijn serie in beslag
genomen omdat de gefotografeerde mensen
niet voldeden aan het “wereldbeeld” van de
nazi’s.
De industriële foto’s van Bernd (1931-2007) en
Hilla (1934) Becher werden aanvankelijk met
enig hoongelach ontvangen. In de periode
1959-1963 brachten zij de industrievestigingen
rondom Siegen systematisch in beeld. Daarna
legden ze zich toe op mijnen, watertorens en
(in eerste instantie voornamelijk cement- en
kalksteen-) fabrieken met name in Europa.

"Ik wilde boekillustrator worden, maar tijdens mijn academietijd werd
ik gegrepen door deze anonieme industriële gebouwen. Ik had er altijd
tussen gewoond, en nu merkte ik dat ze aan het verdwijnen waren - ik
moest daar iets mee doen. Er bestond wel een traditie van industrieschilders, die dramatische, zwaar aangezette doeken van industrielandschappen maakten. Maar die vertelden nooit over de gebouwen zelf,
altijd over stemming en sfeer. Als je de constructies wilt laten zien, de
'persoonlijkheid' van de gebouwen, werkte dat niet. En al snel merkten
we dat de industrie-fotografie, die toen al lang bestond, daar veel beter
geschikt voor was - wat weer uitstekend paste bij de fotografische achtergrond van Hilla." (uit een gepubliceerd interview, NRC mei 200)
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A

ssociatieve serie

Het is met name die laatste strofe die ik wil
benadrukken en waardoor naar mijn idee bij
een associatieve serie de verbanden in het
algemeen veel minder duidelijk zijn omdat
ze meer vanuit de fotograaf ontstaan. De
reeks foto’s is vanuit een meer persoonlijke
beleving bij elkaar “gebracht”. Je kunt
het karakteriseren als een subjectieve serie
waarbij de enscenering en of het concept
meer vanuit het “onderbewuste” gekozen is.
In de jaren tachtig zag ik een expositie van
de Eindhovense fotograaf Arthur Bagen
met associatieve fotoseries. Het waren
gemonteerde foto’s, telkens op één frame bij
elkaar gebracht, waardoor de beschouwer er
niet aan ontkomt om op zoek te gaan naar
de ‘verhouding’ die de beelden met elkaar
hebben.
Een ander voorbeeld van een fotograaf
die associatieve reeksen maakt, is de nog
jeugdige fotografe Annegien van Doorn
(1982).

Associatieve reeks van Arthur Bagen

In de fotografische studieboeken
(o.a. Lichtsporen van René LÓrty,
Damon 2006, pagina 61-62) wordt de
associatieve beeldreeks gedefinieerd als een
serie waarbij het verband tussen de foto’s tot
stand komt door overeenkomst in concept,
vorm, contrast, sfeer of onderbewuste
associaties, de de betrachter aanzetten tot
lyrisch-filosofische overpeinzingen.

“In mijn werk zoek ik naar de grens van
de geloofwaardigheid. De balans tussen
het documentaire en geënsceneerde beeld
is essentieel. Waar houdt de subjectiviteit
op en begint mijn werk fictief te worden?
Voor dit onderzoek wil ik me verdiepen in
leefwerelden van mensen. Dit kunnen zowel
individuen als groepen mensen of plekken
waar zij hun sporen hebben achter gelaten
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zijn. Het zijn alledaagse situaties. Zij vallen
mij op vanwege de absurditeit die ontstaat
door ons streven naar perfectie. Dit merk ik
vooral op in de manier waarop we beïnvloed
worden door de media. In mijn werk neem ik
een realistische situatie als uitgangspunt. Ik
gebruik vaak de tegenstrijdigheid tussen de
van buitenaf opgelegde verlangens tegenover
onze natuurlijke emoties en wilskracht. Door

uit de serie holland casino, 2007 Annegien van Doorn

op het moment van fotograferen of filmen
in te grijpen, zorg ik voor de botsing tussen
een reële en absurde wereld. Door mijn
manier van monteren en het op associatieve
wijze samenbrengen van mijn foto’s, laat ik
de spanning tussen fictie en werkelijkheid
ontstaan. Hierdoor blijft mijn werk zowel
suggestief als realistisch en wordt de
geloofwaardigheid in twijfel getrokken. Zo
speel ik in mijn video’s ‘Andrea’ en ‘Confused
by masculine perfection’ met de obsessie
voor een perfect lichaam. In de fotoserie
‘Holland Casino’ laat ik de natuurlijke
emoties van de medewerker zien, die schuil
gaat achter het decadente wereld van Holland
Casino. En in de fotoserie ‘Quiet Afternoon’
creëer ik vervreemde situaties, doordat
ze botsen met gebruikelijke handelingen.
Het zijn geen afgeronde verhalen, maar
aaneenschakelingen van op zichzelf staande
momenten.” (uit een werkbeschrijving van
Annegien van Doorn)

uit de serie quiet afternoon, 2007 Annegien van Doorn
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V

ormserie

Wanneer de vorm in de serie sterk
bepalend is spreken we van een
“vormserie”. Het is juist bij deze soort
serie dat blijkt hoe lastig het is, wellicht
niet mogelijk, om een serie in één bepaalde
categorie onder te brengen. De fotograaf heeft
vaak meerdere ideeën waarom hij de serie
maakt of gemaakt heeft. Neem als voorbeeld
de serie “Geheim van Utrecht”. Leo
Divendaal maakte deze serie in de periode
2003-2005 (als opdracht: impressie van de
Oudegracht) waarbij hij als fotografische
vorm “claire obscure” heeft gekozen. Naast
de fotografische vorm heeft de serie een
documentair en verhalend karakter.
“Het spanningsveld tussen het zichtbare en het
onzichtbare is een vast element in het werk van
Leo Divendal. Daarin ligt op zich al een geheim
besloten. Voor de SFU was dit een van de redenen
Divendal uit te nodigen voor een zoektocht naar
het Geheim van Utrecht. De serie is in juni 2005
opgeleverd en bestaat uit 26 zwart wit foto’s.
Het zijn poëtische, mistige beelden. De serie laat
dwaalt langs verschillende plaatsen in Utrecht.
In elke foto is de fotograaf een geheim op het
spoor maar lijkt dit net te ontsnappen. Er is een
suggestie van een verhaal, maar de inhoud blijft
verborgen. Wat rest is een geheimzinnige stilte.
Leo Divendal (1947) is vooral actief als fotograaf,
maar daarnaast schrijft hij ook over fotografie
en organiseert hij fototentoonstellingen. Zijn
documentaire fotoseries hebben een verhalend
karakter. De beelden zijn poëtisch. Divendal
zoekt schoonheid in details.” (uit een flyer bij de
expositie.)
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5

e

Eer uw vader en uw moeder...
“Het eren van je ouders is heel persoonlijk. De uitbeelding van dit gebod
evenzeer. De geportretteerden zijn een
goede vriend en zijn ouders. Een van
de meest indrukwekkende gebeurtenissen van mijn middelbare schooltijd
was dat ik, met hem en een andere
vriend, het onderduikadres van zijn
vader tijdens de Tweede Wereldoorlog
heb bezocht. Als ik aan iemand denk
die aan dit gebod voldoet, dan is hij
dat.”
(Tekst en foto’s van Ruud de Jong.)

De Amsterdamse fotograaf Ruud de
Jong (1959) maakte een serie foto’s over
de Tien Geboden dat als boekwerkje
(representatiegeschenk) door de Vereniging
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs
in 2000 werd uitgegeven. Naast de foto’s
was een tekst van de fotograaf geplaatst.
Opvallende presentatievorm!
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Een andere fotograaf, die wel past in het
rijtje van de vormserie, kwam ik op het
spoor via Photonews. Anders dan de titel
doet vermoeden is het een goedkoop Duits
magazine dat maandelijks wordt uitgegeven
met veel informatie over exposities en
thematisch van opzet is.
Het betreft de Franse fotograaf Denis
Darzacq met zijn (niet gefotoshopte) serie
“La Chute”. Hij combineerde de architectuur
uit de “Banlieue” met de hiphop-cultuur en
gaf daarmee uitdrukking van een welhaast
waarneembare energie temidden van de
betonnen omgeving. De ‘vorm’ zit hem
hier minder in de letterlijke betekenis van
het woord vorm en meer in de thematische
benadering van het begrip.

uit de serie La Chute van Denis Darzacq, 2006

S

equenties
Typerende van een sequentiële serie is
het tonen van een verandering.

Er worden een aantal foto’s, meestal naast
elkaar, gepresenteerd die een geheel vormen
en stapsgewijs een veranderingsproces laten
zien. De eerste bekende sequenties waren de
beweginsgstudies van Eadweard Muybridge
(1830-1904).

Het maken van sequenties was een hulpmiddel in mijn persoonlijk groeiproces. In 1985 constateerde ik dat het belemmerend zou gaan worden wanneer ik daarvoor sequenties zou blijven gebruiken. De effectiviteit nam namelijk sterk af. Ook kreeg ik het gevoel dat na 14 jaar sequenties
maken, alles wat er in die specifieke beeldtaal te zeggen valt door mij was vastgelegd. Ik wilde
niet in herhalingen gaan vallen en doorgaan met het variëren op oude ideëen. Ik wilde geen epigoon van mezelf worden. Ik wilde verder groeien en nieuwe fotografische wegen inslaan. (van
de Website van Krzyzanowski)

Een andere Nederlandse fotograaf die zich
bezig hield met sequenties is Ger Dekkers
(1929).
Bij Muybridge diende de sequentie een
wetenschappelijk doel (studie naar de
bewegingen van mens en dier).
De “moderne sequenties” hebben vaak
de ruimte-tijd dimensie tot onderwerp.
De Nederlandse fotograaf Michel Szulc
Krzyzanowski (1949) is in de jaren zeventig
tot midden tachtig bekend geworden
door zijn sequenties. Hij “speelde” met de
grootheden tijd en standpunt.
Weer een andere keer hield hij
juist het standpunt hetzelfde
en werd de veranderde tijd
zichtbaar gemaakt door de
wijzigingen in het spel van
licht en schaduw.

Hij maakte landschapsfoto’s waarin de
sequentie leidde naar een totaalvorm en
tegelijkertijd laat hij de effecten zien van de
eerdergenoemde dimensieeenheden tijd,
ruimte, plaats. Daarnaast maakte hij series
waarbij de positionering van de elementen de
belangrijkste rol spelen. Een voorbeeld hiervan
is de serie “de goals van Dronten”.
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Voor dit werk heeft de Nederlandse kunstenaar
Jan Dibbets (1941) van zonsopgang tot zonsondergang elke tien minuten een opname gemaakt
van een uitzicht door een raam in het Van Abbemuseum. Het camerastandpunt en de instelling
zijn daarbij hetzelfde gebleven. De onderlinge
verschillen tussen de foto´s worden veroorzaakt
door het natuurlijke verloop van het daglicht.
%Oorspronkelijk is dit werk op dia opgenomen.
De dia´s werden getoond met tussenpozen van
telkens tien seconden. Op die manier speelde
het element tijd zowel bij de opname als bij de
presentatie een rol. Later besluit Dibbets de
dia´s te vervangen door foto´s die hij gelijktijdig
op een paneel laat zien. De verschillen tussen
de beelden onderling zijn zo beter waarneem-

T

ot slot

Sequentie van Jan Dibbets
baar: de beschouwer hoeft een vorig beeld niet
te onthouden. Eind jaren zestig begint Dibbets
fotografie te gebruiken voor zijn werk. Hij richt
zich daarbij sterk op de waarneming. Verschijnselen als licht, tijdsverloop en standpuntbepaling
- stuk voor stuk van essentiële betekenis in de
fotografie - neemt hij als onderwerp. De meeste
werken bestaan uit fotoseries omdat met een serie
meer ´verhaal´ verteld kan worden dan met een
enkele foto. %Dibbets gaat bij elk werk uit van
een van tevoren geformuleerd uitgangspunt. Hij
kan daarom beschouwd worden als conceptueel
kunstenaar. In de conceptuele kunst staat het
idee centraal. De uitvoering daarvan is vaak van
ondergeschikt belang. Dibbets zegt echter: "Een
idee kun je op miljoenen manieren uitwerken
maar een kunstwerk krijgt pas zijn lading door de
persoonlijke manier waarop dat wordt gedaan."
Hij wil werk maken waaruit een duidelijk concept
afleesbaar is, maar dat ook een sterke beeldervaring oplevert. In ´The Shortest Day at the Van
Abbemuseum´ zijn deze twee componenten even
sterk aanwezig. Enerzijds is het een zuivere registratie van het verloop van tijd en de verandering
van licht op een bepaalde plek. Anderzijds krijgt
het beeld zoals het gepresenteerd wordt een eigen
esthetische kwaliteit waarbij structuur, kleur en
ritmiek een belangrijke rol spelen.

Deze lesbrief over series in de
fotografie beoogt niet een compleet
werk over dit onderwerp te zijn. Het geeft
een globaal overzicht van de verschillende
benaderingen van fotografen. Dat daarbij
het begrip serie niet eenduidig bepaald is
en evenmin een fotoserie in één bepaalde
categorie is in te delen behoeft nauwelijks
betoog.
Over de lengte van een serie, uit hoeveel
beelden moet een serie bestaan, is nauwelijks
een verstandig woord te zeggen.
Naar mijn idee zal bij serie die uit relatief
veel beelden bestaan de inhoud boven de
vorm moeten preveleren om aantrekkelijk
en verrassend te kunnen blijven. Wellicht is
dat ook de reden dat bij het verwerven van
een bmk-titel (de hoogste onderscheiding
in de georganiseerde amateurfotografie) er
slechts een enkele inzending aan de hoge
kwaliteitseis kan voldoen. Vooral vormseries,
en die zijn er nogal wat bij de inzendingen,
vallen volgens het oordeel van de externe jury
te licht.
Ik hoop dat de lesbrief een aansporing is om
eens rond te neuzen in boeken en websites
en te leren van verschillende vormen in de
fotografie. Zowel aan historisch als modern
materiaal is veel te beleven en kan een
verdieping voor je fotografie betekenen.
peter van tuijl, ulft 2008

-13-

