Masterclass & Verdieping 2014 - 2015
Fotobond afdeling - Utrecht ‘t Gooi
Mentor Harry Sikkenk
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et moeilijke, maar ook uitdagende aan een verdieping of masterclass is, dat
je met mensen bij elkaar zit, die elkaar helemaal niet, of maar een beetje kennen.
Mensen, die heel verschillend van niveau zijn qua fotografie, qua inzet, qua genre
en qua kennis van zaken. Die verschillen zijn zowel bij de verdieping als ook bij de
masterclass aanwezig. Deze variëteit aan opvattingen en ervaring is inspirerend. Je
verwacht het niet direct, maar juist door deze verschillende invalshoeken krijg je
een scala aan opvattingen en meningen die heel stimulerend werkt.
De resultaten van alle inspanningen zijn in dit boekje te bewonderen, waarbij ik
mijn grote waardering wil uitspreken voor de inzet en volharding van de deelnemers.
Een van de achterliggende gedachten bij een mentoraat als deze is dat de deelnemers op een spoor gezet worden om zichzelf in hun fotografie te kunnen blijvenontwikkelen. Dat eindigt hopelijk niet bij het afsluiten van deze verdieping en/of
masterclass.
Na vier jaar heeft de Fotobond afdeling Utrecht - ‘t Gooi besloten om met andere
mentoren verder te gaan. Ik dank de afdeling voor het in mij gestelde vertrouwen, dat ik zo lang mijn bijdrage aan de fotografische ontwikkeling mocht leveren
waardeer ik zeer.
Veel succes,

Harry Sikkenk.
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Anne-Marie Baars

‘Aan tafel’

Het leukste om te bekijken vind ik foto’s van mensen in hun
gewone doen, het geeft een inkijk in het leven van alledag. De
foto’s die ik normaal maak zijn echter een vrijblijvend allegaartje van spontane situaties. De verdieping was dan ook een
uitgelezen moment om uit mijn comfort-zone te komen en het
vrijblijvende te verruilen voor voor een project. De opdracht
die ik mijzelf gegeven heb, het vastleggen van de gewoonheid
der dingen was moeilijker en leuker dan ik me van te voren
had bedacht. Ik heb me toegelegd op de doordeweekse avondmaaltijd, omdat dat een situatie is die aan de ene kant heel vergelijkbaar is en aan de andere kant ook de verschillen tussen
mensen laat zien.
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‘Food on glass’

Agnes Vendrig

Voedingsmiddelen worden over het algemeen op dezelfde manier
gefotografeerd. Dat wilde ik eens op een andere manier doen. Ik wilde het meer als een kunstvorm weergeven. Bij deze serie ben ik uitgegaan van een hoofdproduct, zoals groenten, kaas, vlees, noten en
zoetigheid. Dit heb ik gecombineerd met voedingsmiddelen die er op
een of andere manier bij passen. Niet in de vorm van een recept, maar
in een balans van vormen, kleuren en smaak. Om diepte in de foto’s
te krijgen heb ik in twee lagen gewerkt. Producten op een eerste glasplaat met daaronder nog een tweede glasplaat waar ook voedingsmiddelen op gelegd werden. Op
deze manier heb ik een gevoel van diepte gecreëerd. Daaronder doorzichtig folie met daar onder
in het midden een lamp. Door het licht recht van onder te laten komen zijn de foto’s in het midden
lichter en krijg je een mooi verloop. Door steeds weer voor een ander kleur folie te kiezen is het een
zeer kleurrijke serie geworden.
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Trevor Simpson
‘Mensen die je op straat tegenkomt’
In Engeland geboren, maar ik woon inmiddels bijna 40 jaar buiten het Verenigd Koninkrijk, de eerste jaren in Israël en nu in
Nederland. Fotografie is mijn plezier en soms bijna een obsessie
Het is voor mij een middel tot zelfexpressie in een vreemd land
waar ik de taal niet goed beheers. Je krijgt ook een excuus om er
op uit te gaan en verschillende plaatsen te bezoeken.
Als beginnend straatfotograaf probeerde ik mensen buiten mijn
foto’s te houden! Na mijn pensionering, nu twee jaar geleden,
ben ik juist bezig om mensen op straat te fotograferen, vaak gevraagd.
Mijn opdracht tijdens deze verdieping was om ongevraagde
straatportretten maken om op die manier minder geposeerde
beelden te maken.
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‘Overgave…’
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Gerda Kalmann

De afgelopen jaren heb ik foto´s
gemaakt van mensen die vol
overgave in gebed zijn. Het trekt
mij om die intense geloofsbeleving te zien en vast te leggen.
Op verschillende plaatsen in
India zag ik hoe Hindoeisten
in de tempels en in de Ganges
hun gaven offeren en vol overgave bidden. In o.a. Myanmar,
Ladakh en Bodhgaya zag ik
Boedhisten bidden en mediteren. In Israel zag ik gelovigen
aan de vooravond van de sabbat
naar de Klaagmuur in Jeruzalem komen om daar te bidden,
te zingen en te dansen. In Nederland zag ik de opperrabbijn
zijn dagelijks gebed doen in de
richting van Jerusalem.
In Roemenie zag ik monniken
in een klein klooster vol overgave een Russisch-Orthodoxe
dienst leiden voor de dorpsgemeenschap.
In een Nederlandse moskee zag
ik mannen devoot deelnemen
aan de middagdienst.
In een klooster in Amersfoort
was ik getuige van het ingetogen
gebed van één van de nonnen.
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Richard Bourgondien

‘The Little People’

Toen ik begon met de cursus “De Verdieping” had ik gekozen de grenzen
vast te leggen tussen natuur een bebouwing. De eerste twee bijeenkomsten had ik dan ook hiervoor werk meegebracht en zat er al progressie in
de resultaten.
Door een ongeval tijdens wintersport waardoor ik mijn rechterpols heb
gebroken, werd ik gedwongen een ander onderwerp te zoeken. Na wat
zoekwerk op internet uiteindelijk terecht gekomen bij het idee om miniatuurfiguurtjes in een menselijke omgeving te fotograferen. Na een investering in figuurtjes via internet en modelspoorwinkels ben ik lekker aan
het experimenteren geweest in mijn keuken.
In de foto’s wil ik de denkbeeldige wereld tonen waarin de figuurtjes leven, maar wel zodat de gebruikte
producten ook duidelijk als items uit de gewone wereld naar voren komen.
Deze serie speelt zich af in de keuken..... binnenkort zullen de figuurtje de wijde wereld gaan verkennen!
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Jan Donders
‘Geïnspireerd door Edward Hopper’
De schilderijen van Edward Hopper hebben me altijd gefascineerd. Waar licht het enige onderwerp lijkt te zijn en zonnestralen de voorwerpen en de mensen afbakenen.
Personen in de schilderijen zijn zich bewust van hun eenzaamheid, maar wat zal er het volgende moment gebeuren?
De vensters zijn openingen naar de wereld, de gaten verbinden binnen en buiten. Het realisme in de schilderijen van
Hopper wordt surrealistisch.
Het maken van deze foto’s was vooral ook een zoektocht naar
locaties, naar licht en schaduw en naar modellen die mij inspireerden. Ik ben hen zeer dankbaar. Om Hopper te parafraseren: ‘Het belangrijkste element in een foto kan niet verklaard worden’. Maar dat had hij dan weer van Goethe. Zo
wordt inspiratie doorgegeven.
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Carien Lykles
‘Eet smakelijk in ziekenhuis Tergooi’
Sinds anderhalf jaar ben ik serieus begonnen te fotograferen en ben lid geworden van fotoclub Perspectief.
Dit jaar heb ik de masterclass gevolgd bij Harry Sikkenk.
Dat was voor mij erg leerzaam, niet alleen omdat je moest
voldoen aan een bepaalde opdracht en door de beoordeling van deze foto’s, als ook door het zien van foto’s van
de andere cursisten.
Ik ben zo enthousiast geworden dat ik me meteen heb
opgegeven voor de masterclass volgend cursusjaar.
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Kees Zijderveld
‘Bloemen in het hart geschoten’

Voor Kees was deze verdieping een ware ontdekkingstocht. Van het technisch fraai weergeven
van bloemen is hij in de wondere wereld van de
macrofotografie terecht gekomen. Met veel verbeeldingskracht en niet bang voor het experiment is hij tot dit bijzondere resultaat gekomen.
(H.S.)
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Esther de Kreek

‘Escape’

Mijn achterliggende gedachten zijn: als jong meisje is het leven simpel, leuk, fijn en onbezonnen. Je komt op een moment dat er hobbels in het leven gaan komen. Deze hobbels schrikken
je op. Je weet niet wat je er mee aan moet. Het voelt als vluchten voor jezelf, je gevoel. Het leven
is vallen en weer opstaan. Deze cyclus zal de rest van je leven doorgaan.
Toen ik deze serie had samengesteld had ik dat gevoel erbij. Ik heb zelf het gedicht wat ik de
laatste keer bij me had aangepast en herschreven op deze serie.
Plotseling, wat gebeurt er? Waar? Waarheen?

Zacht kabbelend, het leven. Spelend, dansend.
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Hoe hard ik ook ren, mijn wezen, mijn ziel, verstrikt en onwrikbaar.
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Rudy Kouw
‘Een beeldalliteratie van lucht, licht, wind en water
waarin het licht bepaalt hoe het landschap zich toont’.

Lucht en water
Gescheiden
Door horizon
Steeds weer
vanaf diezelfde plek
aan ‘t eind van de ochtend
de blik naar het westen
in een ander licht

Ontlopen? Vluchten? Verder! Vallen en weer opstaan!

Mijn gevoelens, op mijn hielen! Blijf ik ze voor? Halen ze mij in? Of moet ik er juist doorheen?
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Marleen Schrijvers

‘Streetpop’

Mijn onderwerp, waar ik voor de cursus ‘de verdieping’ gekozen heb,
is straatfotografie.
Ik vind het vooral interessant om mensen, in toevallige leuke situaties
te fotograferen.
Zo is deze serie tot stand gekomen.
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‘Polderscapes’ Erwin Frederiksen
Het idee achter deze serie was om een aantal abstracte landschapsfoto’s te maken. Eén van de inspiratiebronnen was de fotograaf Franco Fontana. Voor deze
opdracht zijn de foto’s gemaakt in de Nederlandse
polder vandaar de name Polderscapes. Gedurende de
opdracht zijn de foto’s meer abstract geworden. De horizon is verdwenen, evenals elementen als hekjes, borden of dieren zodat uiteindelijk alleen het landschap
overblijft. In de uiteindelijke serie van vijf zijn twee
lijnen te zien. Ten eerste de diagonale lijn in het landschap die doorloopt over alle foto’s. De tweede lijn is
een tijdslijn die loopt van najaar via winter naar voorjaar.
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Alfred van Rappard

Voor de tweede keer mocht ik deze cursus volgen. Ik begin
te begrijpen dat het niet alleen om betekenis van de mededeling gaat. Voor mij was de cursus een zoektocht om mijn
gevoelens vorm te geven waarbij ik Harry dank voor zijn
spontane en doortastende motivering.
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Pauli Gerritsen
‘De foto die ik vergeten was te maken’.
Mijn moeder wordt binnenkort 87 jaar. Vanuit het besef dat zij misschien niet zo lang meer te leven heeft is er een vraag opgekomen.
Als zij er nu niet meer zou zijn, welke foto ben ik dan vergeten te
maken? De fotoserie die van uit deze vraag is voortgekomen bleek
tot mijn verassing een uiting te zijn van een thema dat mij steeds
weer aantrekt: de kracht van mensen in moeilijke omstandigheden.
Door haar fysieke klachten krijgt mijn moeder weinig lucht en is
snel doodmoe. Er is altijd een drempel om tot activiteit te komen. Zij beseft dat ze elke keer weer over
die drempel heen moet om haar interesse voor en contact met de buitenwereld te behouden. En dat
brengt zij in praktijk. Wat een positieve levenshouding en inspirerend voorbeeld!
Tot 2012 heeft Pauli gefotografeerd tijdens vakanties en 20 jaar in Nepal gefotografeerd en gefilmd
in het kader van ontwikkelingsprojecten. Vanaf 2012 was er behoefte en gelegenheid om zich verder
in de fotografie te verdiepen en is zij met haar echtgenoot lid van Fotokring Eemland geworden. De
Verdieping is het eerste mentoraat/training wat zij heeft gevolgd.
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‘Water-Rijk’ Peter van den Hoff

In de fotografie boeien de landschappen mij het
meest, welk landschap dan ook, want er zijn er vele.
Een enkele foto is nog wel te maken, maar een serie
van 5 is iets heel anders. Dit is voor mij een probleem geweest, om 5 foto’s bij elkaar te maken, die
dan ook nog iets vertellen. Dankzij de kennis en
begeleiding van Harry ben ik redelijk tevreden met
het eindresultaat.
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John Meijers

‘Anno 2015’

Gebaseerd op de bekende bierreclames waarin Vakmanschap is Meesterschap werd getoond heb ik een serie foto’s gemaakt van vakmanschap anno 2015.
Het zijn mensen die veelal met hun handen werken om
tot een goed product of dienst te komen. De serie is gemaakt vanuit het perspectief van het product dat deze
vakmensen maken waarbij de persoon zelf het onderwerp is geworden.
Voor mezelf een nieuwe stap door met mensen te werken
in een geposeerde situatie die natuurlijk moet overkomen
in hun eigen werksituatie.
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Rob Harrems
‘Dynamiek en gratie’
Hoe de essentie van dans gelijktijdig in één beeld te
vangen?
In mijn leerproces ben ik begonnen dit in een fotostudio te realiseren met een combinatie van flitslicht
en continue licht.
Tenslotte ben ik met een dansduo, Florence Rapati en
Jelle Chin, naar een oud mijngebouw in Waterschei
(België) gegaan en heb daar het aanwezige daglicht
als continue licht gebruikt.
Wij bleken de laatsten die in Waterschei in zijn huidige vorm geshoot hebben, omdat het mijngebouw nu
geheel gerenoveerd en verbouwd wordt.

52

53

54

55

Jack Brouwers
‘Terrazze in primavera’.

De reden dat ik hiervoor gekozen heb is omdat ik
meestal landschap- en natuurfotografie doe en nu
weleens mensen en in stedelijke omgeving wilde fotograferen. Een hele verandering en omschakeling en
ook lastig om te doen. In de natuur is altijd wel iets te
zien of te fotograferen in herfst en winter. Maar in de
stad is dat lastiger, zeker als het onderwerp mensen
is. De mens in de stad waagt zich bij somber en koud
weer liefst zo min mogelijk buiten en zo kort mogelijk. Maar als dan het winterzonnetje doorbreekt
of de zon schijnt in het voorjaar dan willen ze er wel van genieten en gaan er dan ook voor zitten. Ik
heb de meeste foto’s dan ook pas kunnen maken in de laatste twee maanden.
Al met al leuk om te doen en zal het zeker vaker gaan doen, maar dan wel in de maanden dat de
letter R uit de maand is.
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Joke van de Pol
ik zie…? ik zie…?? FANTASIE……!!!
Dit jaar heb ik voor de derde keer meegedaan aan de cursus verdieping/masterclass bij Harry. Na ‘stadslandschappen’ en ‘leven
langs de rivier’ was het nu tijd voor het fijnere werk. Macro, maar
dan in de vorm van ‘een andere wereld laten zien’. Alvorens verder te lezen moet je eigenlijk de foto’s eerst goed bekijken en je
fantasie zijn werk laten doen. Waar kijk je naar???
In een kerstboeket zaten wat exotische bollen, één ervan trok
mijn aandacht en daar ben er mee aan de gang gegaan. De bloemen verwelkten, maar deze bol, niet groter dan 4 cm doorsnee,
werd maar mooier, en om de paar dagen zag ik er iets anders
in. Na 6 weken viel hij echt uit en was het fotograferen hiervan
gedaan.
Het uitzoeken en op elkaar afstemmen vergde nog de nodige tijd.
Veel plezier heb ik er aan beleefd en ben blij met dit ‘kunstwerk’
als resultaat.
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Herman Suiskind

‘Mens in beeld’.

Na enkele zoektochten in de grote stad is het mij gelukt
om de mens in zijn diversiteit op de gevoelige plaat te
krijgen. Voor mij was straatfotografie een geheel nieuwe
opdracht en vooral in het begin moest ik hier erg aan
wennen. Uiteindelijk ben ik heel enthousiast geworden
en blij dat dit onderwerp, spontaan op het laatste moment, heb gekozen.
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‘Bonita Avenue’

Ingrid Bakker

Ik fotografeer al heel lang, natuurlijk eerst veel vakantie foto’s en toen de kinderen er waren, waren
die een dankbaar onderwerp. Een tijd heeft de camera in de kast gelegen, maar zo’n jaar of 8 geleden
ben ik weer veel gaan fotograferen. De cursus “Verdieping” kwam op mijn pad en Harry vond dat ik
me wel in de interieurfotografie zou kunnen gaan
verdiepen. Dat had ik nog niet zoveel gedaan. Vond
het wel grappig om te doen. Hier het resultaat.
De serie heet Bonita Avenue, omdat ik het boek de
hoofdrol in deze serie heb laten spelen.
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Colofon
Deze uitgave bevat foto’s van ‘De Masterclass & Verdieping 2014 -2015’
Organisatie: Fotobond afdeling Utrecht – ‘t Gooi.
Coördinatie: Frans Albers.
Vormgeving: Harry Sikkenk.
Drukwerk:
Colorspace, Wijk bij Duurstede.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk
openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
De fotograaf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar fotowerk.
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