Antwerpen ErOpUit 07-03-2020
Foto opdracht 4: Maak een foto waarbij VERVAL het
onderwerp is
We zijn alweer ver over de helft van het fotografisch jaar.
Verval is het onderwerp. Een foto die over verval gaat is
dan wel op zijn plek.
Daar moet ik zelf toch wel iets opbiechten. Samen met
Hans hebben wij alle foto’s gehad. Wat denk je? Kathrien
en ik hadden exact dezelfde foto. Annemiek en ik ook. Ik
had er 2 waarin verval wel duidelijk naar voren kwam. Ik
heb gesmokkeld.
Tijdens de verkenning van het uitstapje ben ik langs de
Schelde naar de Annatunnel gelopen. Daar lag van alles
wat opgedregd was waaronder een oude fiets vol met
pokken. Ik heb nog getwijfeld om hem achter in de
kofferbak te mikken om er een clubavond mee te vullen.
Helaas niet gedaan. De foto van mij is dus niet gemaakt
op ons uitstapje. Gelukkig is hij ook niet gekozen.
Tijdens zo’n gezamenlijk uitstapje en reeks opdrachten
ontkom je er niet aan dat je ongeveer dezelfde foto maakt
als iemand anders in de club. Hieronder in beeld, Sony en
Canon gefotografeerd door Olympus.
Maar als je op
stap bent met 3
geweldige
fotografen, is het
leuk als je ze
kunt
vereeuwigen op
het Heldenplein.
Het kostte wat moeite om de poster aan te laten passen
door de gemeente Antwerpen maar beslist de moeite om te
gaan kijken als je in de buurt bent.
Verval zou in zo’n oude stad niet zo heel moeilijk moeten zijn. Toch best lastig al zeg ik het zelf.
De resultaten van de Belgische jury:
Op de eerste plaats: Foto 412 gemaakt door Marcel
De buizenrommel geeft hier prima het verval weer, ook mooie grijstinten in combinatie
met zachte kleuren. Mooi.
Op de 2e plaats: Foto 411 gemaakt door Frank.
Ook hier is het verval duidelijk in beeld gebracht en het perspectief speelt hier ook nog
eens mee.
Op de 3e plaats: Foto 403 gemaakt door Annemiek
Heel de foto is een somber beeld , duidelijk verval , maar algemeen menen we dat de
foto toch wel iets minder donker zou mogen zijn , dat zal zeker dit beeld ten goede
komen.

Hieronder de foto’s

En de andere foto’s bij deze opdracht.

Ik kan het bijna niet laten (en doe het dus maar gewoon). Café Korsakov. De ziekte Korsakov wordt
veroorzaakt door overmatig drankgebruik en uit zich onder andere door geheugenverlies en moeite
met tijd en plaats. De foto is gemaakt door René.
Dat was nu net die ene persoon die te laat was, op de verkeerde plek stond te wachten en vergeten
was waar we bij elkaar zouden komen.
Proost René.
Tot volgende week.
Hans en Rico

