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Foto van de maand

Elke maand een foto van een van de Limburgse 
leden, vanaf nu gekozen door niemand minder dan 
Fred Vaessen, onze nieuwe redacteur!

April 2010

De foto van de maand werd ons gestuurd door 
John Vriezelaar, van fotoclub de Heeg in 
Maastricht. John vertelde dat het hier gaat om:
“Een foto van Brugge, een stad die bekend staat 
om haar feeërieke sfeer. Bekend ook van oude 
schilderijen, maar ook van moderne. De oude stad 
leent zich ook heden ten dage voor mooie prenten 
die soms als een schilderij uitzien”

John, je hebt gelijk en deze foto laat het 
schilderachtige dan ook mooi zien. Met de mooie 
zonnige dagen in het verschiet zullen collega 
fotografen geïnspireerd worden om eropuit te 
trekken. Jouw foto heeft in elk geval een plaatsje 
verdient op de voorpagina. 

De foto van de maand...... ik verwachtte overspoelt 
te worden met foto's van fotografen die ook hun 
foto op de voorpagina van een goed gelezen 
bulletin willen zien. Waar zijn die fotografen en hun 
dure camera's? Wordt wakker, de winter is voorbij, 
de lente is begonnen!!

Fred Vaessen

Heb jij ook een foto die geschikt zou zijn voor de 
voorpagina, stuur hem dan a.u.b. op naar de 
redactie. Het adres is redactie@fotobondlimburg.nl
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Het laatste voorwoord van Wien

Algemene ledenvergadering op 18 maart, een terugblik.
Deze ledenvergadering was voor mij een bijzondere. Er waren, ondanks het feit dat Frank Boots 
bereid was gevonden om de vergadering te voorzien van een fotografisch toetje, nog niet de helft 
van de leden clubs aanwezig. Ik vind dat teleurstellend, het getuigt niet van een reële 
betrokkenheid met de fotografie in Limburg, die verder gaat dan het club gebeuren. Tijdens die 
vergadering heb ik mijn functies als voorzitter ad interim en als bestuurslid neergelegd. Na al het 
zoeken en vragen om een opvolger gloorde er hoop op een goeie opvolger, maar.... helaas op het 
laatste moment enige uren voor de vergadering kwam het bericht dat hij Limburg gaat verlaten en 
derhalve zijn kandidatuur moest intrekken. Tijdens de vergadering is er uitvoerig gediscussieerd 
over de opvolging en zijn er allerlei suggesties gedaan maar een voorzitter kwam er niet. Er zijn 
afspraken gemaakt hoe nu verder. Het bestuur heeft wel versterking gekregen in de persoon van 
Dora van de Loo.

In de dik 12 jaar dat ik bestuurslid ben geweest, waarvan twee jaar als voorzitter ad interim, heeft 
het bestuur een goed functionerende afdeling opgebouwd. Daarbij was niet alleen de interne 
organisatie en in het bijzonder de organisatie van activiteiten van belang maar ook de externe 
relaties, die het uiteindelijk mogelijk maken om het nodige voor onze Limburgse fotografen te 
doen. Het zou bijzonder jammer zijn als die externe relaties en contacten waar veel tijd en energie 
in is gestoken voor een belangrijk deel zouden opdrogen door het niet opvullen van dat de functie 
van voorzitter. 

Is er dan niemand die de voorzittersrol kan vervullen? Natuurlijk is die er!! Wij hebben rond de 580 
leden en daaronder zou niemand zijn die de voorzittersfunctie kan vervullen??? Als men in de 
verenigingen hier eens serieus over zou willen spreken en mensen die men geschikt acht actief 
zou benaderen, dan ben ik van mening dat die voorzitter er snel kan komen.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die het mij mogelijk heeft gemaakt om als bestuurslid te kunnen 
functioneren en ons (en dus ook mij) steeds gesteund hebben om activiteiten te realiseren. Ik dank 
ook mijn medebestuursleden uit de jaren. Er is voor mij nooit een moment geweest waarin ik het 
gevoel had dat het bestuurswerk voor mij een zware belasting was. Ik wens het bestuur veel 
succes en hoop dat spoedig iemand uit de leden opstaat om de rol van voorzitter op zich gaat 
nemen.

Wien van der Weijden
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Kalender

maart-april: Fotoexpositie van Frans Smets bij Adelante-Zorggroep Hoensbroek, Zorggroep 
'Adelante', adres: Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek. Openingstijden elke dag. 

18 april: Openbare bespreking Bondsfotowedstrijd BFW te Veghel. In Zaal Ambiance, NCB-laan 
95, 5462 GC in Veghel zal de openbare fotobespreking worden gehouden. Zaal is open vanaf 10 
uur en de bespreking begint om 10.30 uur.

2 mei - 30 mei: Van 2 mei tot 30 mei is er op zaterdag en zondag (en op Hemelvaartsdag en 2e 
Pinksterdag) een expositie van foto’s van leden van de fotokring Midden-Limburg. De expositie 
vindt plaats op de Kruisgangen, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond. 

20 mei: De traditionele bespreking van de Limburgse inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd en 
van de collecties en foto's met een onderscheiding vindt plaats op 20 mei a.s. in het 
Congrescentrum Forum Elmpterweg 50 in Roermond (tel 0475-316001). Aanvang 19.30 uur.

Persberichten

Ode aan de schoonheid

In het NRW-Forum in Düsseldorf is nog tot 15 augustus een overzichttentoonstelling van het werk 
van Robert Mapplethorpe (1946-1989). Ze hebben royaal uitgepakt aan de Rijnoever, want de 
groots opgezette presentatie toont in 4 zalen liefst 159 foto’s, en 2 films. Een daarvan is zelfs op 
initiatief van de organisatie gemaakt (Robert Mapplethorpe – Shapes) en vanzelfsprekend is de 
dvd in de museumshop te koop. 

Mapplethorpe volgde in de 60-er jaren aanvankelijk een opleiding tot schilder/beeldhouwer. Daarbij 
maakte hij ook mixed-media collage’s met onder meer fotowerk. Na een tijdje kreeg hij een 
polaroid camera en begon hij zelf foto’s te maken, want dat vond ie ‘eerlijker’. Na enkele jaren 
stapte hij over naar een Hasselblad middenformaatcamera. Hij maakte stapels foto’s van zijn 
vrienden in de New Yorkse kunst- en cultuurscene en de SM-underground-beweging. Hij deed ook 
commercieel werk voor tijdschriften en een enkele platenhoes etc.

De meeste foto’s van Mapplethorpe (allemaal zwart-wit opname’s) kenmerken zich door een 
klassieke vormgeving en verlichting die middels een goede techniekbeheersing tot prachtige 
beelden geleid hebben. In een studio-achtige setting worden bloemen, portretten, naakten 
gefotografeerd. RM zet ze neer alsof het beeldhouwwerken zijn. Fraai uitgelicht. Soms zelfs op 
een sokkel. En vaak met een opnamerichting horizontaal of licht omhoog gericht, waardoor je min 
of meer opkijkt naar het onderwerp. Zoals je opkijkt naar hoog hangende schilderijen of grote 
beeldhouwwerken. Door deze aanpak maakt hij er ‘’klassieke helden’ van. Natuurlijk had hij dat 
zelf ook in de gaten. Enkele foto’s lijken rechtstreekse verwijzingen naar klassiekers als 
Michelangelo’s schilderij “Adam” of de beroemde tekening van Leonardo da Vinci over de 
verhoudingen van het menselijk lichaam. Maar denk nou niet dat Mapplethorpe enkel wat bekende 
beelden namaakte. Hij mag dan een wat klassieke techniek hebben, zijn onderwerpen zijn verre 
van klassiek. 
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Natuurlijk zijn er de bloemen en de portretten, waarvan de schoonheid onderstreept wordt door de 
manier van in beeld brengen (maar waarin vaak toch ook een overdrachtelijke erotische betekenis 
te zien is). Maar diezelfde techniek paste hij ook toe op zijn (zelf)portretten, op zijn foto’s van 
klassieke beeldhouwwerken en zijn fotowerk met modellen uit de SM- en homo-scene. Vooral in 
het puriteinse Amerika heeft deze laatste groep foto’s tot veel confrontaties geleid. 
Tentoonstellingen die gecanceld werden. Foto’s die verwijderd werden. Te aanstootgevend, te 
provocerend, te expliciet. Maar met die beelden maakte hij die voor veel mensen donkere wereld 
zichtbaar/tastbaar en droeg daarmee bij aan de ‘vrijmaking’ van de homo-wereld. Hij verlegde 
grenzen met geweldig fraai fotowerk en werd daarmee een van de grootste Amerikaanse 
kunstenaars uit de vorige eeuw. En dat hij erkend werd blijkt onder meer uit een aantal portretten 
die op deze expositie hangen. Cindy Sherman, Donald Sutherland, Andy Warhol, Annie Leibovitz 
krijg je niet zomaar voor je camera!

De tentoonstelling in Düsseldorf laat het allemaal zien. De foto’s (meestal formaat 30x40 of 
daaromtrent ) zijn beschikbaar gesteld door de Robert Mapplethorpe Foundation, die middels de 
verkoop geld inzamelt voor AIDS-bestrijding. Door het museum zijn de foto’s ingelijst met royale 
passepartouts en stijlvolle sobere lijsten. Enkele van zijn vroege polaroids worden in bijna teerwitte 
kleine lijstjes gepresenteerd. In 4 groepen (Robert&Patti; Black Men/White Women; 
Cocks&Flowers; Faces&Bodies) wordt een evenwichtig beeld gegeven van het werk van 
Mapplethorpe, waarbij er gelukkig niet gekozen is voor het opzichtige en controversiële. Wat vooral 
opvalt is dat het lijkt alsof Mapplethorpe nauwelijks foto-onderwerpen zocht. Hij gebruikte gewoon 
zijn eigen omgeving, zijn eigen leven, zijn vrienden, zijn kennissen en zichzelf als onderwerp om te 
laten zien hoe hij overal schoonheid in herkende. Juist dat vind ik het inspirerende van de 
tentoonstelling. Wandelend langs al dit fraais, realiseer je je dat er foto-onderwerpen (zeker voor 
de vrijetijdsfotograaf) te over zijn als je maar ‘dicht bij jezelf blijft’. Verbeelden van wat jezelf bezig 
houdt. De foto’s van Mapplethorpe ademen die eerlijkheid. En daarbij zijn ze ook gewoon 
‘superfraai’ om te zien!

De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11-20 uur en op vrijdag van 11-
24 uur. Om 20 uur (Duitstalig) en om 21 uur (Engelstalig) is er op vrijdag ook telkens een 
rondleiding. Meer info: www.nrw-forum.de.

Meer dan 20 jaar na zijn dood (RM stierf in 1989 aan de gevolgen van AIDS) worden sommige van 
zijn foto’s nog steeds als “te confronterend” ervaren. Een 2-tal foto’s blijkt door de organisatie niet 
toegelaten tot de tentoonstelling. En ook de extra maatregel “Bezoekers onder de 16 jaar worden 
enkel toegelaten onder begeleiding van volwassenen” doet nogal puriteins aan.

Jan Nabuurs

Oprichting fotogroep Alpha

Sinds een paar maanden komen we met een paar amateurfotografen op maandagmorgen in 
Heerlen bij elkaar voor een bak koffie, een sociale chat maar vooral om te praten over fotografie of 
om foto's te kijken op internet en daarover te discussiëren. Soms bracht iemand ook wel eens een 
of meerdere eigen foto's mee om te laten zien en te laten beoordelen door de anderen.
Verschillende keren hebben we het erover gehad om een eigen fotogroep om te richten. De 
meeste van ons zijn al lid van een fotoclub maar de behoefte om een eigen groep te beginnen met 
eigen ideeën werd steeds groter.
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Op 1 maart jl. was het zover, Fotogroep Alpha heeft het licht gezien. Een groep van 5 
amateurfotografen die allemaal dezelfde ideeën hebben voor de toekomst. Fotografie op een hoog 
niveau bedrijven, vrienden zijn en een stukje gezelligheid. Twee van ons zijn al EFIAP en één van 
ons behaalde bij zijn eerste inzending bij een internationale salon 5 acceptaties van de 8 
ingezonden werken. En meerderen van ons die graag zo ver willen komen. De verwachting is dat 
binnen 2 jaar ook zeker 3 van ons willen gaan proberen de titel BMK te gaan bemachtigen.
En verder is het meedoen aan wedstrijden iets dat best hoog in het vaandel staat. Zowel nationaal 
als internationaal, individueel en in groepsverband. 

Een groep met ambitie dus. Maar vooral met plezier in het fotograferen en het elkaar stimuleren tot 
het behalen van een hoog niveau. Maar ook een groep met een stukje exclusiviteit, namelijk niet 
alleen fotograferen op hoog niveau maar ook een stuk vriendschap onderling. Om dit ook in de 
toekomst te kunnen blijven behouden is dat afspraak dat de groep in de toekomst hooguit uit 10 
personen mag bestaan. Waarbij we waarschijnlijk een stukje ballotage niet zullen schromen. Dit 
laatste niet omdat wij zo goed zijn maar om de doelstelling van Fotogroep Alpha te kunnen blijven 
waarmaken in de toekomst.

Namens ons 5,

Paula van de Walle
secretaris

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin


	Rayonbulletin

