
Fotobespreking	  

Een	  korte	  inleiding	  



Hoe	  gaat	  het	  soms?	  

•  Je	  hebt	  hart	  en	  ziel	  in	  een	  foto	  gelegd,	  en	  dan	  
reageert	  er	  iemand	  met:	  

“Mooi”	  	  	  	  
“O,	  wel	  leuk”	  
Of:	  “Nou,	  ik	  heb	  daar	  niet	  zoveel	  mee”	  

•  De	  bespreking	  spitst	  zich	  soms	  toe	  op:	  
	  “Wat	  is	  het”	  of	  “Waar	  is	  ‘ie	  genomen”	  

	  
Wat	  heb	  je	  daar	  aan?	  



•  Dat	  komt	  voort	  uit	  niet	  weten	  hoe	  het	  dan	  wel	  
aan	  te	  pakken.	  

•  Daar	  is	  over	  nagedacht	  door	  allerlei	  
fotografen.	  

•  We	  bespreken	  hier	  
de	  aanpak	  volgens	  
de	  4	  pijlers.	  

	  



Hoofdzaak	  

•  Begin	  niet	  meteen	  met	  je	  beoordeling,	  maar	  
bouw	  de	  bespreking	  (rusGg)	  op.	  

•  Neem	  even	  de	  Gjd	  om	  alles	  goed	  tot	  je	  door	  te	  
laten	  dringen.	  

•  Je	  haalt	  er	  dan	  veel	  meer	  uit.	  
•  Dat	  is	  leerzamer	  en	  voor	  iedereen,	  zeker	  de	  
fotograaf,	  veel	  leuker.	  



De	  4	  pijlers	  

1. Beschrijven	  
2. Analyseren	  
3.  Interpreteren	  
4. Waarderen	  



1.	  Beschrijven	  (objecGef)	  

•  Breng	  objecGef	  onder	  woorden	  wat	  op	  de	  foto	  
is	  afgebeeld	  

•  Het	  geeQ	  antwoord	  op	  de	  vraag:	  
– Wat	  zie	  ik	  op	  de	  foto?	  
– Wat	  is	  er	  (vermoedelijk)	  aan	  de	  hand?	  

•  Iedereen	  ‘ziet’	  dan	  
hetzelfde	  en	  kan	  er	  over	  
meedenken.	  De	  neuzen	  
staan	  dezelfde	  kant	  op!	  



2.	  Analyseren	  (objecGef)	  

•  Beschrijf	  de	  zichtbare	  kenmerken	  van	  de	  foto	  
als	  ordening,	  samenhang,	  opbouw.	  

•  Kijk	  naar	  de	  beeldelementen:	  
– ComposiGe:	  centraal,	  decentraal,	  overall	  
– Lijnwerking:	  op-‐	  of	  neergaand,	  diagonaal	  
– Kadrering:	  open,	  gesloten	  
– Herhaling,	  ritmiek	  
– Ruimte,	  perspecGef,	  Gjd	  van	  maken	  
– Licht	  en	  kleurgebruik	  



-  Techniek:	  detaillering,	  scherpte,	  bestaand	  of	  
kunstlicht,	  brandpuntafstand,	  beweging	  

- Materiaal	  en	  presentaGe	  
- ManipulaGe:	  bewerkt?,	  filters	  e.d.	  
-  Bespreken	  van	  beeldelementen:	  direct	  of	  minder	  
in	  het	  oog	  springend,	  opvallende	  beeldelementen,	  
in	  dienst	  van	  de	  inhoud?	  

-  Persoonlijke	  sGjl	  van	  de	  fotograaf:	  
beeldelementen,	  onderwerpen	  e.d.	  



3.	  Interpreteren	  (subjecGef)	  

•  Leg	  een	  betekenisvolle	  relaGe	  tussen	  alle	  
aspecten	  van	  de	  foto,	  uitgaand	  van	  vorige	  
pijlers.	  

•  Blijf	  dicht	  bij	  de	  werkelijkheid.	  
•  Zorg	  dat	  het	  te	  volgen	  is	  en	  houd	  het	  kort.	  
	  



Denk	  hierbij	  aan:	  
•  Invalshoek:	  
– Onderwerp,	  waar	  gaat	  de	  foto	  over?	  
– Genre:	  landschap,	  architectuur,	  portret	  e.d.	  
– Thema:	  dieperliggende	  verbanden	  in	  de	  foto	  
– Bedoeling	  van	  fotograaf:	  bewust	  of	  niet	  
– Betekenis:	  symbolen	  die	  ergens	  naar	  verwijzen,	  
sterke	  emoGes,	  meerduidigheid	  

– FuncGes	  van	  beeldelementen:	  waarop	  ligt	  het	  
accent,	  wat	  is	  duidelijk	  aan-‐	  of	  afwezig?	  



4.	  Waarderen	  (subjecGef)	  

•  Geef	  een	  waardeoordeel	  over	  de	  foto	  
•  Houd	  rekening	  met	  voorgaande	  pijlers,	  vooral	  
pijler	  3.	  

•  Het	  mag	  spontaan!	  

Denk	  aan:	  
–  manieren	  van	  waarderen:	  hoe	  raakt	  het	  me,	  

relaGe	  met	  andere	  foto’s	  (eerder,	  serie);	  voldoen	  
aan	  opdracht/onderwerp,	  opvacng	  over	  
fotografie	  



–  Invalshoek	  fotografie:	  
•  realisme	  (weergave	  werkelijkheid),	  
•  expressionisme	  (uitdrukking	  gevoel)	  
•  instrumentalisme	  (middel	  tot	  een	  doel)	  
•  formalisme	  (organisaGe	  van	  beeldelementen	  in	  plat	  
vlak)	  

– PosiGef	  waarderen,	  sGmuleren:	  
•  Evenwicht	  tussen	  sGmuleren	  &	  moGveren,	  maar	  ook	  
kriGsch.	  Fotograaf	  en	  toehoorders	  moeten	  er	  iets	  mee	  
kunnen.	  
• Waardeer	  de	  foto,	  niet	  de	  fotograaf.	  We	  spelen	  de	  
bal,	  niet	  op	  de	  man/vrouw.	  



Voorbeelden	  












