ErOpUit Antwerpen 07-03-20
Foto opdracht 2: Spiegeling en een doorkijkje in 1 foto
Door Hans en Rico
In dit verslagje de juryresultaten van de 2e foto opdracht in Antwerpen.
Het is fijn dat we van een aantal clubleden leuke en positieve reacties hebben ontvangen. Op zich
doen we het daar natuurlijk niet voor maar voor Hans en mij is het wel fijn dat we bijdragen aan een
klein momentje waarbij er toch even een ontsnapping uit de Coronasfeer mogelijk is.
Spiegeling met een doorkijkje.
Het idee voor die opdracht is ontstaan de
verkenningsronde. Hieronder de reflectie met
doorkijk in het restaurant van de HEMA op de
Meir.
Deze foto is erg netjes maar ik heb foto’s
waarbij het allemaal net even wat minder
zedig is. Je ziet niets bijzonders maar de foto
insinueert van alles.
Er zijn creatieve geesten die een reflectie geshopt hebben. Daar is niets over gezegd of het wel of
niet mocht dus we accepteren dat gewoon. En hoe we dat dan zien….. Een droge steeg bij 5 foto’s en
1 met een plas water met een reflectie erin. Een hele leuke kwinkslag is dat de geportretteerde in die
reflectie een andere pose heeft. Leuk bedacht en echt iets anders.
En dan de jurering met opmerking
Op de 1e plek foto 207 gemaakt door Jarno
Maximaal gebruik v/d reflectie die een heel verhaal vertelt waarbij het doorkijkje
ook mooi in beeld is gebracht. Een mooie niet alledaagse opname.

Op de 2e plek foto 205 gemaakt door Berry
Een echte klassieker maar alles staat mooi op zijn plaats, mooie kleuren, mooi
reflectie, een zeer verzorgde opname.

Op de 3e plek foto 202 gemaakt door Rico
Goed gezien deze reflectie / doorkijkje met de wasmachine.

Omdat we niemand van de Belgische fotovrienden kennen (kun je ze dan wel vrienden noemen?) en
de foto’s anoniem zijn ingestuurd, hebben Hans en ik besloten om onze foto’s wel mee te laten
jureren.

Uiteraard kun je de foto’s nog steeds de foto’s bekijken. Klik op deze link

