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Foto van de maand juli

Net voordat ik aan de foto van de maand wou beginnen, kwam mij onderstaand interview onder de
ogen….

Een winnende foto bestaat niet

Interview met jurylid World Press Photo Stephan Vanfleteren: “Ach, ik weet niet meer wat
fotografie moet zijn”, zegt Vanfleteren opeens. Tien jaar geleden dacht hij dat nog wel te weten.
“Fotografie, en ook persfotografie, is geëvolueerd, en dus deze competitie ook. Ik denk dat de
winnende foto van vandaag tien jaar terug niet eens door de voorronde zou zijn gekomen. Alles
verandert. Dat is goed, dat moet.” Dan verrast Vanfleteren nog een keer. “Een winnende foto bestaat
niet. In een sportwedstrijd wint de speler met de meeste punten. Bij World Press Photo werkt dat niet
zo. Waar let je op: kwaliteit, emotie, impact, duidelijkheid? Het is appels en peren vergelijken, maar
ook citroenen, bananen en komkommers. We kijken naar een hele supermarkt.” Als Vanfleteren daar
op doorgaat, komt hij tot de conclusie dat als je een andere jury op hetzelfde moment onder dezelfde
omstandigheden naar dezelfde foto’s had laten kijken, je een andere winnaar dan Masturzo zou
hebben gekregen. “Ik denk zelfs dat twintig procent van de prijswinnaars anders zou zijn geweest.”

Zo is het maar net……!

Maar ja, wat doe je dan, ze blijven maar foto’s sturen, en niet de minste. Wederom zaten er
schitterende en ook boeiende beelden bij. En wederom heb ik me laten verleiden om er de “beste” uit
te kiezen. Deze keer won John Vriezelaar van fotoclub de Heeg, de felbegeerde foto van de
maand. Hij vertelde er zelf bij:

Als onderwerp heb je gekozen om even terug te blikken. Terug blikken op de foto's die het afgelopen
jaar gemaakt zijn. Voor mij springen hier de avondfoto's uit die ik heb gemaakt van het Gouvernement
in Maastricht. Mooi verlicht, met een opvallend blauwe verlichting erbij toen ik de foto's heb gemaakt.
Ze vormen voor mij een mooie serie van een herkenbaar stukje Limburg.

John...proficiat met deze sfeervolle avondopname, een voltreffer.

In verband met de vakantie is de volgende foto van de maand begin september weer on line, maar
blijf niet stil zitten, met een warme zwoele zomer in het vooruitzicht is ons nieuwe thema: zomer...!!, en
dat is natuurlijk weer een breed begrip.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 augustus 2012. Stuur je
foto in via de e-mail en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. Gaarne in het gewenste
formaat insturen (560 pixels langste zijde) Bedankt alvast !! , en een prettige
vakantie...........! Jean Pierre Cremers

Redacteur 'Foto van de maand' redactie@fotobondlimburg.nl

Thema juli / augustus 2012 : ‘ Zomer...!!



Voorwoord Voorzitter

Van de voorzitter – juli

De enquête die we onder de Limburgse fotoclubs hebben gehouden levert enkele interessante
gegevens op.
Hoewel een meerderheid vindt dat het aantal regionale wedstrijden goed is (95%), is ook 62% van
mening dat er nog behoefte is aan regionale thematische wedstrijden. Het voordeel van
themawedstrijden, zoals natuurfotografie of straatfotografie, is dat de specialisten in deze onderwerpen
volop een podium krijgen. In de algemene wedstrijden sneeuwen sommige fotografische specialiteiten
onder in het grote aanbod. Een veel gehoorde klacht is dat natuur- en landschapfotografie minder
gewaardeerd wordt bij wedstrijden. Of dat zo is, laat ik even in het midden, maar het kan geen kwaad
om te onderzoeken of we door thematische wedstrijden meer fotografen kunnen interesseren
voor deelname.
Een van de suggesties die gedaan wordt, is om te zoeken naar een andere vorm dan een wedstrijd
maar een alternatief wordt niet gegeven. Er zijn natuurlijk veel vraagtekens te zetten bij de
wedstrijdvorm die zo in is in de wereld van de fotografie. Wedstrijden zijn niet alleen populair voor de
amateurs maar ook voor de professionals.
Misschien zijn er veel fotografen die dan ook graag willen winnen maar de waarde ligt volgens mijn
mening toch vooral in het meedoen. Ook al hoef je het
niet eens te zijn met de jury, het is wel interessant om te horen wat anderen van je foto vinden, zeker
als het deskundige anderen zijn. En meestal bieden wedstrijden een podium om je foto’s aan een
groter publiek te tonen. Dus eigenlijk zijn er nooit verliezers en dat is anders dan bij de sport.
De komende maanden gaan we als bestuur van de afdeling de verschillende suggesties uitwerken die
uit de enquête naar voren zijn gekomen. Van die plannen zullen we te zijner tijd iedereen op de hoogte
stellen. Maar eerst gaan we vakantie vieren. Ik wens iedereen een heel fijne vakantie. Of het nu thuis,
op de camping of in verre oorden is, geniet van het leven en maak vooral veel mooie en/of bijzondere
foto’s.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg



Mededelingen bestuur
Beste·secretarissen Fotobond, afdeling Limburg,

Afgelopen jaar hebben twee groepen (groep A en B) van elk tien fotoclubs van gelegenheid gemaakt
om deel te nemen aan de cursus Fotobespreken. Vanwege het grote succes hebben we besloten om
de resterende zestien fotoclubs ook deze mogelijkheid te bieden.

Het is de bedoeling om de derde cursus te laten starten in de·maand september bestaande uit vier
cursusavonden.

Aanmelden·(bij voorkeur per omgaande ...·het is kort dag!!) voor de cursus kan via een email naar :

Mary van Rossenberg mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl met een cc
naar·secretaris@fotobondlimburg.nl, met vermelding van·[naam - email - fotoclub] voor degene die de
cursus fotobespreken willen gaan volgen.

Met vriendelijke groeten,

Frans Smets Secretaris Fotobond afdeling Limburg p/a Geliskensdijkweg 7 5927 NG· VENLO T:
077 3827 851 M: 06 5202
6415 E:·fotobondlimburg@gmail.com E;·secretaris@fotobondlimburg.nl

Via de site van de Fotobond afdeling Limburg zijn de volgende pdf-files te downloaden:

- Boek fotobespreken
- Derde cursus foto's bespreken
- Leerplan derde cursus foto's bespreken

Foto’s en discussie
Fotoclubavond willen we interessant hebben. Dat kan op allerhande manieren.

Zelf wil ik het volgende uitproberen. Naast het laten zien van mijn foto's (en eventueel AV-series)· wil ik

werken met Stellingen.

Een zo'n stelling kan zijn: "Iedere foto is een leugen" of· "Iedere digitale foto heeft een Photoshopbad nodig".

Maar er zijn er meer. Ook kan de club er zelf een bedenken.· Op die manier wil ik optimale wisselwerking krijgen
met de clubleden.

Welke club wil de vuurdoop hebben???

Wim Jenniskens



Persberichten

In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 september verwachten we van onze leden de meest creatieve en
originele foto’s voor Limburg Foto 2012 te ontvangen. Door de toegezegde medewerking van Fotogroep F8,
Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden-Limburg, hebben we weer definitieve afspraken kunnen maken met het
Centrum voor de Kunsten in Roermond te maken voor de foto-expositie.

De opening van de expositie is op donderdag 25 oktober en vervolgens is de expositie gedurende bijna drie
weken te bezichtigen in de ECI Cultuurfabiek in Roermond. Dit nieuwe cultuurcentrum biedt een uitstekende
ambiance voor de expositie en de bekendmaking van de prijswinnende foto’s.

Het inleveren van de werken dient te geschieden in passe-partout van 50x40 cm en dienen vergezeld te gaan van
een CD-rom met de fotobestanden.

Het reglement & voorwaarden en deelnameformulier zijn hier te downloaden.

Limburg Foto is iedere twee jaar het hoogtepunt van onze afdelingsactiviteiten en we rekenen ook dit jaar weer
op jullie beste meesterwerken.

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg,·mei 2012



DiaDigiDag 2012

Je mist wat als je er niet bent!!
Dit jaar kunnen we weer een DDD organiseren. "Kunnen", zult u denken? Jawel!
De afdeling Limburg van de BNAFV heeft toegezegd weer de hoofdsponsor te willen zijn voor dit
prachtige Limburgse AV festival.
De Fotobond afdeling Limburg gaat ervan uit dat vele Limburgse amateurfotografen dit festival willen
bezoeken. Het geeft een heel andere kijk op onze gezamenlijke mooie hobby! In de vele fotoclubs
wordt vaak alleen over "losse" foto's gesproken. Soms komt er een serie van 3 of 5 foto's op het bord!
En heel zelden laat iemand een av-productie zien.
In Nederweert-Eind komen alleen av series aan bod. Ingezonden door Limburgse fotografen en
anderen.
Dit jaar willen de organisatoren de volle aandacht richten op de auteurs van de AV-producties.
Na de presentatie wordt de maker desgewenst gevraagd om er iets
over· te vertellen, b.v. hoe is de serie ontstaan.
We gaan er dan ook van uit dat alle auteurs aanwezig kunnen zijn.
Voor de Limburgse fotograaf, die nog nooit met deze vorm van fotografie bezig is geweest - kan dit
zeer leerzaam zijn.
Er komt ·géén officiële bespreking van de serie tijdens de DDD 2012.
Auteurs die· wel de bevindingen van de organisatie willen weten, kunnen dit aangeven op het
deelname formulier.
Deze bevindingen worden dan vermeld op de achterkant van het deelname certificaat.
De dag zal - net als voorgaande jaren - in Nederweert-Eind worden gehouden.
Op zondag· 9 december 2012 staat de deur vanaf 11.30 uur open. De aanvang is om 13.00 uur.
Adres: De Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE, ·Nederweert-Eind, ··tel: 0495 632567.
Ondanks de sponsoren zijn wij genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen in de kosten.
Deze ··bijdrage bedraagt· € 2,50
Het publiek bepaalt de winnaar van de middag!
Net als voorgaande jaren wordt het publiek er voor de volle 100% bij betrokken door te kiezen via de
stembriefjes wie de mooiste, ontroerendste, treffendste, origineelste enz. enz. AV-productie heeft
gemaakt!
Eveneens als voorgaande jaren zullen er tijdens de projectiesessies geen series vertoond worden van
de organisatie.
Bij overschrijding van de beschikbare tijd, (en daar gaan we van uit!) vallen die als eerste af!
We hopen op een ruime deelname, met prachtig AV-werk, zodat de aanwezigen, net als vorige jaren,
met volle teugen kunnen genieten!
We roepen speciaal Limburgse AV makers op in te zenden!
Het programma zal de week vooraf worden gepubliceerd op deze site van de Fotobond Limburg.
En op de site van AV-ZONLicht: http://www.avzonlicht.nl
Informatie, voorwaarden en inschrijfformulieren kunnen - vanaf begin september - worden opgevraagd
via:· DiaDigiDag@gmail.com
Uiterste inzendtermijn is 15 november 2012.
Met dank aan onze sponsoren:
Fotobond, FotobondLimburg,· Huis van de Kunsten,
Prov. Limburg, NVG, M.Objects (Henk Tulp) en
DGFectsAV (Pieter van Gent)



Exposities / lezingen en vooraankondigingen exposities
Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen

Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, verzoeken wij
besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip kenbaar te maken.·Zo
kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch
gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in
gestoken hebben.

U kunt de gegevens doormailen naar: info@fotobondlimburg.nl

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link.

SEPTEMBER
- 31 augustus, 1 en 2 september 2012
Fotokollektief Zuid-Limburg (FKZL) exposeert in VAZOM te Kerkrade

- 16 september 2012 tot 14 oktober 2012
Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver.

- 28, 29 en 30 september 2012
Foto Expositie 'Fotogroep de Kiekkast' in het gemeenschapshuis d'n huppel te Ulestraten.
Foto Expositie "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum

- 30 september 2012
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café d’r Klinge aan het Pancratiusplein 47 in Heerlen. De expositie is
alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur. Naast ieders persoonlijke keuze van foto’s zal het gemeenschappelijke
onderwerp van deze expositie “Heerlen van binnen en van buiten” zijn.

OKTOBER

- 12 t/m 28 oktober 2012
Fototentoonstelling door fotogroep eXposure Venray

- 25 okt tot half november
Foto Limburg. Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond

-  27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012
FotoF Limburg expositie. Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur.
Gastexposant: Mattijn Franssen

NOVEMBER

-  November 2012
ISO’73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur.

- 10 november 2012
BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN

DECEMBER

- 9 december
DiaDigiDag in de Reigershorst in Nederweert-Eind.

2013
12-13-14 april 2013

Fotoclub Voerendaal: 25 jarige jubileumexpo in Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in Voerendaal.



Het is FotoF Limburg gelukt om een bijzonder getalenteerde fotograaf, als gast exposant, aan onze foto
tentoonstelling toe te voegen.

Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur in Galerie 7 Tien 49 aan de Kamp 10 In
Nuth

En verder geopend op: 27+ 28 oktober en 3+ 4 november 2012 van 11.00-17.00 uur

Photoshop-kunstenaar en fotograaf Mattijn Franssen is verkozen tot winnaar van ‘Het Vierkante Ei
2011′, de Volkskrant Beeldende Kunstprijs voor amateurkunstenaars. De jury koos zijn werk Relaps
uit maar liefst 2200 inzendingen vanwege het “uitzonderlijk hoge niveau van technieken die inmiddels
tot in elke huiskamer zijn doorgedrongen”. De jury bestaande uit voorzitters Sacha Bromwasser en
Rutger Pontzen en juryleden Caroline van Rhijn, Arie Schippers en Hans Aarsman schrijven in het
juryrapport: “De spookachtige dramatische voorstelling van deze amateurkunstenaar klopt tot in detail.
De innerlijke wereld van de maker is overtuigend vertaald in een gedetailleerd beeld dat volop in
beweging is en de kijker meesleurt.” Eerder exposeerde Mattijn Fransen tien van zijn werken,
waaronder het prijswinnende Relaps, op DeJaap.nl. Volgens de kunstenaar zelf maakt hij voor zijn



werk gebruik van niets anders dan Photoshop en zijn Olympus camera. Meer informatie over Mattijn
Fransen vindt u op zijn website en zijn Flickr,



Bespreking Martien Coppens Prijs 2012 Leerzaam

Verslag: Jan Nabuurs, Joep Keij, Karin de Jonge

Op zonovergoten zondag 10 juni werden in Lieshout de inzendingen van de MCP
besproken door de jury. Het thema van editie 2012 was “water”, en dat leverde voor
een aantal deelnemers moeilijkheden op. Een fotodocumentaire met een thema en
bestaande uit 5 foto’s is nogal wat anders dan 5 foto’s waar hetzelfde onderwerp op
staat. Dat bleek niet voor iedereen duidelijk.

(Jan Nabuurs/Joep Keij (Fotoclub Océ): Fotoserie Wijwater Rijwater)

Een fotodocumentaire hoort een verhaal te vertellen. Liefst een verhaal met een (maatschappelijke) relevantie.
Heel vaak dus een verhaal over (en mét?) mensen. Een verhaal dat ook de betrokkenheid en de mening van de
fotograaf laat zien. Een verhaal dat wordt verteld door de foto’s. Foto’s die bij elkaar passen, die elkaar aanvullen,
die elkaar versterken. Vijf foto’s met eenzelfde onderwerp zijn dus niet vanzelfsprekend een verhaal.

Bij de MCP werd bij de serie ook een begeleidende/verklarende tekst gevraagd. Ook daarover nogal wat
misverstanden. Een tekst bij een fotodocumentaire hoort aanvullend of informatief te zijn. Maar die tekst is niet
bedoeld om aan elkaar te praten wat niet zichtbaar aan elkaar zit. Bij enkele series waren de sprongen zo groot
dat hele lappen tekst nog amper het verband konden verklaren. Dat werkt niet natuurlijk. Jurylid Piet den Blanken
(o.a. Hollandse Hoogte) verklaarde dat bij journalistieke fotografie de foto ondersteunend is aan de tekst en bij
documentaire fotografie is de tekst juist dienend aan de foto’s. Piet heeft daar helemaal gelijk in. De jury heeft bij
een wedstrijd so wie so gelijk, want daar zijn ze voor. No problem als ze de lat hoog leggen want dat is de enige
manier om een selectie helder te krijgen.

De jury meldde dat ze het niveau van de (individuele?) beelden erg hoog vonden. Ze spraken het vermoeden uit
dat dit zou kunnen komen doordat de Martien Coppens Prijs voor het eerst ook individuele inzendingen toe had
gestaan. Maar er zijn al zoveel individuele fotowedstrijden en dit was nu juist zo’n mooi forum om fotografische
samenwerking te stimuleren. Dat zou subsidie moeten verdienen, niet afgeschaft worden! Zoals hierboven al
genoemd werd het begrip “documentaire” niet door alle deelnemers op dezelfde manier uitgelegd als door de jury.
Wij willen er vurig voor pleiten om juist deze wedstrijd niet alleen documentair te maken, maar ook te gebruiken
om samenwerkingen te promoten. Samenwerken is niet alleen leuk. Het zorgt er ook voor dat je automatisch een
klankbord hebt, een inspiratie-borrel met elkaar kan drinken en vooral verplicht samenwerking deelnemers om na
te denken over de bindende factor in series.



(Karin de Jonge (Fotoclub Océ): Fotoserie Maaswater)

In de beoordeling werden ook de productie-zaken betrokken. Een onderschat aspect volgens PdB. Het kost nogal
wat overredingskracht, wil, ervaring en kennis om juist bij moeilijke onderwerpen te zorgen dat je dat kunt
fotograferen zoals je wilt. Toestemming vragen aan autoriteiten, vertegenwoordigers, mensen zelf. Zorgen dat je
er komt op het goeie moment. Allemaal dingen die geregeld moeten worden om een goeie documentaire te
kunnen maken. In de jurering woog dat mee. Onderwerpen die eenvoudiger te realiseren waren scoorden op dat
aspect minder dan moeilijker producties.

De fotobespreking was krachtig en compact want er was slechts 2 uur (minus pauze) beschikbaar om de
inzending te bespreken waarvan de makers aanwezig waren. Bij meer dan 70 inzendingen weet je dan dat het
soms wat kort door de bocht moet. Om te zorgen dat iedereen de beelden goed kon zien werden ze
gepresenteerd via een beamer (helaas was het beeld niet helemaal scherp) en dat geeft natuurlijk altijd een
andere indruk dan wanneer je de foto’s in passe-partouts op een bord ziet staan. De verantwoording door de jury
was er niet minder om. Als je dan toch projecteert was het trouwens ook handig geweest als de serietitel en de
naam van de maker(s) er bij geprojecteerd zou worden. Nu moest dat telkens nagevraagd worden. Dat zorgde
voor een rommelige indruk. Titels maken is ook niet iedereen gegeven trouwens. Als het thema “water” is, dan is
de titel “water” nou niet echt een eye-opener. En helaas waren er daar nogal wat van. Ook hele lange titels
werken niet. Iets voor een workshop?

De fotobespreking was interessant, bij vlagen lach opwekkend (niet:
lachwekkend!), bijvoorbeeld als de jury voor de (letterlijk?) 40e keer zei
“Mooie foto’s, maar jammer dat er geen mensen op staan”. Een uitspraak
die zeker bij de Martien Coppens Prijs overigens volledig op z’n plek lijkt.
Verder leek de presentatie net te blijven hangen in enig amateurisme.
Series zonder titel, een genomineerde serie die tussen de afvallers werd
getoond, maar bijvoorbeeld ook winnaars die in duo in hadden gezonden
en waarvan zelfs na appeleren, slechts één van de inzenders werd
opgeroepen voor de uitreiking. Al met al niet onoverkomelijk, zelfs bijna
passend in de rest van het Dialectenfestival, op te lossen met een uurtje
extra voorbereiding, maar nu net te wringend voor een serieuze wedstrijd.
Dit roept om een “regisseur” voor de bespreking en uitreiking.

Op deze zelfde zondag was in Lieshout het Brabants Dialectenfestival. Dat
hoort al sinds jaar en dag bij elkaar omdat Martien Coppens (documentair
fotograaf in het midden van de vorige eeuw, die vooral veel Brabantse



mensen fotografeerde) woonde en werkte in Lieshout.·Daarbij ook diverse optredens met dialectmuziek. En
enkele van die muzikanten hadden het gepresteerd om de keurig ingerichte tentoonstelling van de prijswinnaars
en de genomineerden aan de kant te zetten, zodat ze hun spullen kwijt konden en een leuke plekje hadden voor
hun optredens. Enkele foto’s hingen nota bene recht achter een paal! Juryvoorzitter Hans Zoete was ziedend,
joeg ze er uit en vervolgens werd alles weer hersteld. Een excuusmailtje (ook al konden ze er zelf niks aan doen)
werd verstuurd aan de exposanten. Onder die exposanten ook 2 Limburgse inzendingen.

Karin de Jonge (Fotoclub Océ) is geselecteerd met een superfraaie en tere serie over de uit haar oevers getreden
Maas. Geen mensen op deze foto’s van Karin, maar er zijn wel subtiele en komische verwijzingen. En ‘de actie’ in
de foto’s werd door dieren ingevuld.· Titel: Maaswater.

Joep Keij en Jan Nabuurs (beide ook van Fotoclub Océ) zonden samen één serie in en ook die is geselecteerd
voor de tentoonstelling. Het onderwerp was de motorzegening in Grubbenvorst, waar motorrijders rijkelijk met
water werden besprenkeld. Veel mensen in deze klassieke documentaire over een oud gebruik met een
hedendaagse invulling. ·Titel: “Wijwater Rijwater”.

De foto’s zijn nog tot 1 juli in het voormalige stadhuis van Lieshout te zien (vrijdag, zaterdag, zondag, telkens
van 13-17 uur) en trekken daarna door het land. Ze doen ergens in 2013 ook Roermond aan. Je hoort er nog
van.



·········

PS.
De bespreking liet zien dat er best belangstelling is voor documentaire fotografie, maar dat er niet overal
voldoende kennis is. Patricia Peters (Huis voor de Kunsten Limburg) onderzoekt momenteel de mogelijkheden
om een cursus/workshop op te zetten Zou mooi zijn als de jury het over 2 jaar nog veel moeilijker krijgt.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar·ppeters@hklimburg.nl.

Fotogroep Belfeld ‘goed bezig’

Bibliotheekdirecteur Mevr. Mertens ging in haar openingstoespraak in op de activiteiten van de
Fotogroep en roemde onder meer het samen van elkaar leren. Door fotosafari’s, onderling
commentaar en ook via ondersteuning van buitenaf. Ongeveer 40 bezoekers waren op het
openingstijdstip van 11 uur al aanwezig en dat is op een zonovergoten zaterdagochtend
helemaal niet slecht.
De resultaten die Belfeld in deze expositie toont mogen gezien worden. 48 foto’s, allemaal in zwart
passepartout, alles even hoog opgehangen en prachtig verlicht gepresenteerd op de eigen club-
presentatieborden. Daarmee maakt het geheel een evenwichtige eerste indruk. Onder alle foto’s
hangt een kaartje met de naam van de fotograaf en de titel van het werk.
Die titel is niet altijd even ondersteunend. Als een titel een weergave is van wat je ziet voegt ie niks
toe. En als hij heel erg dwingt in een richting wordt de vrije fantasie platgeslagen. In een aantal
gevallen is dat hier het geval. Jammer. Neemt niet weg dat er ook een aantal zijn waar die titel zeker
wél een toevoeging is. Misschien is de uniformiteit hier wat te ver doorgevoerd.
Gelukkig zijn de afzonderlijke foto’s niet per maker opgehangen, maar zodanig gerangschikt dat ze bij
elkaar passen. Er is een rijke variatie in onderwerpen en benaderingen. Vormstudies, naast werk met
een thematische insteek, enkele journalistieke foto’s en ook een aantal frisse experimenten. Misschien
is niet alles even volwassen, maar de aanzetten zijn goed en smaken naar meer. Je ziet dat hier een
groep enthousiaste fotografen bezig is, die uiterst leergierig is. Ze hebben er zin in en willen vooruit!
Dat merk je in de gesprekken en zeker ook aan hun fotowerk.
Je kan letterlijk goed rondkijken op deze tentoonstelling want de borden staan in een cirkel opgesteld.
Op de centrale leestafel liggen een aantal fotografieboeken. Deze samenwerking van bibliotheek en
fotogroep oogt prima. Ze zijn goed bezig daar in Belfeld!
Jan Nabuurs


