Architectuurfotografie: leidraad, opvattingen en tips

Vooraf:

Het belangrijkste onderdeel van het fototoestel zit een paar centimeter er
achter. Namelijk je ogen!

In-dringend kijken

Kijken is dus een eerste vereiste. Niet alleen kijken op een manier waarbij de
ogen oppervlakkig overal langs glijden en een globale totaal-indruk opdoen,
het geheel over-zien.
Er valt veel te ont-dekken als je niet
alleen blijven hangen in totaalbeelden,
overzichten.
Dit lukt met een inspanning van doorzien, inzoomen op onderdelen en
desnoods nog verder inzoomen, naar
onderdelen van de onderdelen, zelf
ontdekkingen doen, nieuwe verbanden
ontdekken, die misschien niet altijd
bedacht zijn door de architect; nieuwe
perspectieven, nieuwe beelden en een
eigen verbeelding i.p.v. afbeelden en
registreren van wat anderen ook al vele
malen hebben gezien. Kruip a.h.w. in
het onderwerp, ontdek nieuwe verrassende schoonheid, onverwachte
composities. Desnoods later op het beeldscherm perfectioneren; hoeveel valt
er weg te snijden zonder verlies van de essentie. Oefenen in het weglaten.
Tip: 2 kartonnen winkelhaken en tast de foto af.
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Compositie

Verhoudingen spelen een belangrijke
rol in het waarderen van een beeld;
een verhouding met spanning wordt
aantrekkelijk, boeiend gevonden;
spanning ontstaat door bijv. contrasten,
en daardoor spannend. De essentie:
dynamisch evenwicht van tegendelen,
definitie van Mondriaan.

Hoe laat het beeld zich lezen: van links
naar rechts, van boven naar beneden, van
voor naar achteren, langs diagonalen;
doet het hele beeld mee? Verstild, heftig;
1 verhaal of meerdere op verschillende
niveaus, horen die verhalen bij elkaar of
valt het beeld uit een; interessant van
begin tot eind; is er een begin/eind?
Blijft herkenbaarheid aanwezig of ontstaat
vervreemding?
Worden we kriskras door het beeld geleid,
zonder aanknopingspunten?
Of worden we interessant door het beeld
gegidst?
Is onderscheid afleesbaar tussen hoofden bijzaak, en klopt dat met de plaats in
de compositie?
Om de compositie van een beeld makkelijker in grote lijn te kunnen
beoordelen kan het helpen om de details tijdelijk te „verwijderen‟ door
letterlijk door de oogharen te kijken. Alleen de grote elementen, die de basis
vormen van de opbouw van de compositie zijn dan zichtbaar. Hetzelfde effect
bereik je ook met „contactafdrukken‟, dus miniatuur weergaven. Voor een
snelle selectie uit een zeer groot aantal foto‟s kan dat wel eens handig zijn.
Natuurlijk loert het gevaar dat foto‟s, die hun schoonheid vooral in de details
hebben, dan onopgemerkt blijven.

Symmetrie

Links-rechts (vaak bij monumentale gebouwen) en/of boven-onder (bijv. bij
spiegelingen) zijn volledig of nagenoeg elkaars spiegelbeeld. Het beeld is snel
begrepen, omdat de boodschap herhaald wordt. Het beeld krijgt daardoor wel
een soort belangrijkheid en monumentaliteit. Rust/indrukwekkend kan de
positieve beoordeling zijn; saai door gebrek aan spanning kan het negatieve
oordeel zijn.
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Herkenbaarheid.

Mensen en menselijke maten dragen bij aan de herkenbaarheid, bijv.
traptreden, een baksteen, de leuning of hoe het gemaakt is. Of het
tegenovergestelde: abstraheren (Tomadohuis), vlakken en strepen, blokken
en rechthoeken, cirkels en lijnen. Dus een keuze maken voor de mate van
(on-)herkenbaarheid. Laten we wat te raden en te interpreteren over aan de
beschouwer, houden we het wat raadselachtig of spelen we open kaart en is
de boodschap eenduidig en overduidelijk met het risico dat onze hersenen
zich „beledigd‟ voelen door te weinig prikkeling en als oordeel (te) simpel
uitspreken.

Inkadering

Gaat de foto buiten het beeld verder, laat hij zich bij voorkeur niet opsluiten,
of blijft de compositie binnen de kaders van het formaat? De foto kan ook zijn
eigen passe-partout leveren door bijvoorbeeld veel ruimte rond het onderwerp
mee te pakken.
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De keuze van het passe-partout speelt hierbij ook een rol. Vaak wel, niet altijd
vanzelfsprekend. Dus geen automatismen, doe een bewuste keuze in welke
mate je een foto wenst op te sluiten; dat kan per foto wisselen.
Waarom passen we eigenlijk een passe-partout toe? Wanneer wel nodig en
wanneer niet? Hier speelt ook de relatie van het gepresenteerde beeld binnen
de omgeving/de achtergrond een rol. Nogmaals de tip: werken met kartonnen
winkelhaken, dan kan ontdekt worden of en in welke mate en met welke kleur
voor een eventueel passe-partout wordt gekozen.
Lenzen, statief

Zowel tele, de standaardlens, als groothoek zijn nodig, apart of alles in één.
Vaak is veel scherpte noodzakelijk (toch maar statief; al is het maar de
geniale touwtjesvariant voor de gemakzuchtige fotograaf); verstorende
achtergronden vermijden/vervagen; scherptediepte inzetten, er is nog een
uitweg door via photoshop achteraf te corrigeren. Smalle straten en interieurs
vragen vaak om groothoek.
Met groothoek kan een onderwerp dicht benaderd wordt, waardoor veel evt.
storende elementen buiten het beeld kunnen worden gehouden.
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Exterieur – interieur

Legio onderwerpen: Gevels/wanden, bouwmassa‟s, ritme van constructies,
raampartijen, reflecties, het verloop van licht, bekroningen, verticalisme,
horizontalisme, abstract en/of concreet, materialen/textuur en kleuren, details
(van details), schaduw, welk moment van de dag kiezen, welk weertype; zon
is niet altijd bruikbaar; lichtspel; meubels; assecoires; tegelpatronen, kijk
omhoog: plafonds en verlichting. Plekken waar veel zorg is besteed aan het
interieur bieden vele onderwerpen en zijn al gauw fotogeniek.

–

Door binnenhuisarchitecten en etaleurs wordt veel creatieve energie gestoken
in aankleding en belichting. Daar kan dankbaar van geprofiteerd worden.
Musea en winkels leveren veel fotogeniek materiaal. Door steeds intensiever
te kijken zullen steeds meer onderwerpen bijzonderheden blijken te bezitten
en kun je zelfs zittend aan tafel schone schatten ont-dekken. Bestek, servies,
reflecties en schaduwen enz.
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Materiaal/textuur/kleur De stofuitdrukking kan de abstractie of juist het tegenovergestelde, het
concrete, het herkenbare in een afbeelding versterken. Op metselwerk en
hout krijgen we eerder „grip‟ en pleisterwerk, gladde vlakken met weinig
verhaal over opbouw en wijze van maken en toepassen blijven minder
grijpbaar. Textuur heeft vaak een ritmische functie en vult leegte (positieve
ruis).

Kleur kan op veel manieren ingezet worden: om koelte/warmte uit te drukken,
heftig en intens, of juist monotoon met subtiele verschillen. Vooral spannend
zijn de contrasten tussen de tegenpolen groen-rood, donker blauw- geel,
lichter blauw – oranje.

En subtiel is high-key, nuances van wit en licht grijs.
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Kleur – zwart-wit

Denk zowel in kleur als in zwart-wit. Zwart-wit vergroot de abstractie, zet de
boodschap heftiger/intenser neer met minder afleiding. Gratis aangeboden na
sneeuwbuien; vraag je af waarom we dan lawines foto‟s maken. Kleur kan
voor te veel afleiding zorgen, zwart-wit elimineert dit. Vraag je af wat de
bijdrage en betekenis van kleur is in de afbeelding, zo ook voor zwart-wit. Een
minder gelukte kleurenopname kan door zwart-wit nog wel eens gered
worden. Door middel van duo-toon kan zwart-wit weer ingekleurd worden
(sepia is populair); iets meer warmte en sfeer is het resultaat.
Dankzij fotobewerking kan het best in kleur worden gefotografeerd en later
voor de eventuele omzetting naar zwart-wit worden gekozen.
Naast Photoshop biedt NIK-software (Silver Efex Pro) professionele zwart/witbewerkingsmogelijkheden.

Licht – donker/schaduw
Grotere contrasten en tegenlicht vergroten spanning en dramatiek. Echter
geen dogma‟s, ook verstilde ton-sur-ton kan schoonheid opleveren.

7

Plat/grafisch/tele
versus
Ruimtelijk

Standpunt t.o.v. licht

Evenzo de keuze voor wel of geen spectaculaire dieptewerking.
Een platte, niet ruimtelijke compositie kan ook boeien; kost relatief wel forse
inspanning om spannend te blijven. Dus bewust kiezen of het beeld
ruimtelijke dieptewerking moet bieden (bijv. met invoerende lijnen,
voorgrond-achtergrond, opbouw met coulissen, of meer plat, 2-dimensies.
Standpunten op afstand met zwaar tele kunnen composities opleveren, die
dicht bij het object niet te maken zijn. Zwaar tele verdringt de perspectivische
dieptewerking en maakt de foto platter. Dat geeft een vervreemdend effect en
daardoor aantrekkingskracht. En omgekeerd kunnen met groothoek dichter bij
makkelijker verstorende elementen buiten gesloten worden en kan toch
voldoende onderwerp in beeld gevangen worden.

Overweeg meerdere standpunten, verschillende lichtsituaties, zware of zeer
geringe contrasten. Sluit (begin van de) avonden en regen niet uit. Hou felle
lichtplekken in de gaten; uitgebleekte plekken in de foto kunnen nauwelijks
door bewerking nog hersteld worden; onze ogen corrigeren hoge contrasten
in de werkelijkheid, terwijl de gevoelige chip/film dat niet doet. Ook hier kan
door de oogharen kijkend een betere inschatting worden gemaakt van de
heftigheid van de contrasten. Tegenlicht is moeilijk, maar vaak veel
spannender.
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Licht

Let op lucht en lichtsituatie; uitgebleekte witte luchten of egale grauwe
luchten vormen vaak een te oninteressant onderdeel van een afbeelding. Let
dus op de luchten. Met photoshop kunnen veel herstel werkzaamheden
worden uitgevoerd. Lichte werkzaamheden door contrastvergroting en meer
verzadiging; zware (discutabele) operaties door lucht uit andere foto over te
hevelen. Dat leert dat soms een ander moment/andere dag moet worden
gekozen.
De lichtsituatie is aan het begin en eind van de dag interessanter (lichtkleur
en lengte van schaduwen).
Bewerking door meer contrast en transplantatie van gedeeltelijk nieuwe lucht:
(bij voorkeur al tijdens het fotograferen de belichting anders instellen!)

Perspectief

Perspectief is het verschijnsel van verlopende lijnen/randen van objecten die
naar of van de horizon richting de beschouwer lopen. Schuine en gebogen
lijnen vertegenwoordigen daardoor de dynamiek in een foto en dragen bij aan
dieptewerking.

Het maakt qua beleving een substantieel verschil of het verdwijnpunt van de
perspectieflijnen binnen of buiten de foto valt. De perspectieflijnen scheppen
een verwachting, verwijzen. Als het verdwijnpunt buiten de foto ligt en de foto
bezit zelf geen stevige ankerpunten, dan loopt de foto a.h.w. leeg. Als het
verdwijnpunt wel binnen de foto ligt, zal dit punt wel qua invulling voldoende
gewicht moeten aandragen. Zie voorbeelden volgende bladzijde:
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Verdwijnpunt buiten

Verdwijnpunt binnen

Horizontale en verticale lijnen zijn daarin neutraler en versterken logischerwijs
het liggende/rust dan wel het staande/statige:

Ritme/metrum

Ritme structureert een foto, biedt een spannende hand-leiding om bijv. van
de ene zijde naar de andere zijde het beeld te kunnen lezen. Een metrum
doet dat eveneens, maar houdt zelfde onderlinge afstanden aan. Voor onze
hersens minder interessant, simpel en dus daardoor gauw saai. Bij een ritme
zorgen wisselingen in de onderlinge afstanden voor een wat complexer
verhaal, boeiender, spannender, prikkelt de hersens meer. In de muziek
kennen we ook het verschil tussen en duffe dreun en boeiender spel met
wisselingen.
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metrum

metrum en ritmiek

In de architectuur zien we dit verschijnsel op veel plekken; in gevels noemen
we raampartijen en kolommenrijen vaak ritmisch, terwijl ze echter een
volgens een metrum geordend zijn. Architecten voelen ook het
kwaliteitsverschil en brengen ritmische verfijningen aan om aan de dreigende
saaiheid van een metrum te ontkomen.

Abstract, vervreemding – concreet, herkenning
Onze hersenen hebben de begrijpelijke eigenschap grip te willen krijgen op
wat we zien. Grip, begrip, begrijpen brengt je in een positie dat je meer
controle hebt, niet verdwaalt, het snapt en dat is geruststellender, minder
verwarrend dan onbegrip, er niks van snappen.
Bij abstracte foto‟s en schilderijen is dan ook één van de eerste reacties vaak
“ik zie er een mens, dier enz. in”. We vertalen snel de abstractie naar zg.
herkenbaarheid. Natuurlijk jammer als daarmee de kans op de schoonheidsbeleving van de abstractie (kleur en compositie) weinig kans krijgt.

Bewerken (Photoshop) Handigheid met het professionele programma Photoshop ( of een ander
bewerkingsprogramma) kan helpen de foto te perfectioneren. Bijsnijden,
perspectief corrigeren, kleur, verzadiging en contrast beïnvloeden, omzetten
in zwart wit/ duo color, scherptediepte effect bijstellen; vervuiling opruimen;
vervagen en verscherpen.
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Verdergaande bewerkingen: Met knippen en plakken kan uit divers
fotomateriaal weer een totaal nieuw beeld worden gecreëerd.
Veel tijd kan verloren gaan aan discussies wat mag wel en wat mag niet. Een
veel gehoord criterium: wat vroeger in de doka werd gerepareerd, mag nu
digitaal (?). Een kritische open opstelling is constructiever dan opsluitende,
benauwende regels.
Bij beoordelingen lijkt het er in ieder geval op, dat meer waarde wordt
gehecht aan de acties tot en met het indrukken van de sluiter.
Bewerkingsactiviteiten daarna brengen je in een glijdende schaal wat nog wel
of niet binnen de fotografie hoort.

enkelvoudige bewerking

meervoudige bewerking

Mens en Architectuur

Een voor mij belangrijke vervolgstap is om naast de meestal abstractere
architectuurbeelden, waarin vormtaal en compositie kenmerkend zijn, een
combinatie te onderzoeken waarin de mens een sociale component toevoegt.
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Op basis een foto uit mijn archief (zie hieronder) gaf Peter van Tuijl deze
aanbeveling in 2008, omdat ik daarmee met mijn persoonlijke ontwikkeling
weer vernieuwend bezig kon zijn. Het gevaar dreigde teveel in dezelfde,
overigens plezierige, routine te blijven hangen.

Een moeilijkheidsgraad daarbij is natuurlijk dat dit niet makkelijk bij de aard
van het beestje aansluit. Een echte uitdaging dus.
Positieve reacties op de eerste pogingen (voorbeelden hieronder) zorgden er
voor dat dit spoor sindsdien ook intensief wordt bewandeld.

De opgave voor mij was om zowel het wezen van de architectuurfoto te
behouden, dus meestal strak en behoorlijk abstract. Ook zocht/zoek ik naar
een eerlijke rolverdeling, waarin beide “partijen” evenwichtig een positie
innemen.
Intussen is volstrekt duidelijk dat dit format uiterst levensvatbaar is, oneindig
boeiend en complex. Een absoluut onderdeel van architectuurfotografie.
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Tenslotte:
Dogma‟s

Laat je niet gevangen nemen door dogma‟s, hou zelf de het roer in handen en
plezier in jouw manier van fotograferen. Kies voor de eigen verantwoording
van de keuze, en niet omdat regeltjes en gewoonten iets voorschrijven.
Regels kunnen zeer vaak waar zijn, maar nooit altijd.

Tekst permanent in bewerking; voor uitbreiding en verbetering vatbaar.
Illustraties: Arij van der Stelt
Dordtse Amateur Fotografen (DAF)
Arij van der Stelt
18 sept., 2016
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