Richtlĳn voor het beoordelen van foto’s
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Wie vind welke foto mooi?

Richtlĳn voor het beoordelen van foto’s

Het hieronder voorgestelde is slechts één van de vele mogelijkheden. Het biedt de mogelijkheid aan een groep mensen om de voorgestelde foto’s op eenzelfde wijze te
beoordelen.
Criteria
a. Basis technieken
b. Speciale technieken
c. Compositie
d. Belichting
e. Onderwerp/beeldtaal
f. Verhaal/stemming

Richtlĳnen voor het beoordelen van foto’s
toelichting m.b.t de inhoud van de criteria
a. Basis technieken
Is de focus geschikt voor het onderwerp?
Is de scherptediepte geschikt voor het onderwerp?
Wordt het onderwerp belicht op een manier die werkt voor de afbeelding? (belichtingsdriehoek)
Een foto met een creatieve compositie, de perfecte belichting en een correcte scherptediepte kan toch nog steeds een slechte foto zijn als de juiste delen niet scherp zijn.
Het menselijk oog is er op getraind scherpte op te zoeken, iedereen – ook als men geen verstand heeft van fotografie – kan je zo vertellen of een foto onscherp is of niet.
Scherpe foto’s produceren is niet een kwestie van de duurste lens kopen, maar vooral van juiste techniek.
Er zijn twee elementen die om de hoek komen kijken bij het bepalen of een foto scherp is: de resolutie en de contourscherpte.
Bij een hoge resolutie en een hoge contourscherpte wordt een foto als kritiek scherp gezien. De enige manier om echt juist te bepalen of een foto scherp is is door deze op
ware grootte (100%) te bekijken. Hoe groter de weergave van de foto, hoe groter de kans dat de onscherpte opvalt.
Contourscherpte, verkeerde focus, bewegingsonscherpte

Relatief groot contrastverschil tussen
donkere en lichte delen, waardoor
zelfs op 100% de foto scherp lijkt

Door het wijd open diafragma is de
scherptediepte zo beperkt,
dat een kleine aanpassing van de focus
al kan betekenen dat er op het
verkeerde deel wordt gefocused

Net te veel beweging in het
meisje op de rolschaatsen en
de bovenkant van het gebouw

Richtlĳnen voor het beoordelen van foto’s

toelichting m.b.t de inhoud van de criteria
b. Speciale technieken
Bij speciale technieken denken we aan bijvoorbeeld het gebruik van flitsen, digitale nabewerking of het gebruik van filters.
Wanneer deze technieken op een verantwoorde manier gebruikt worden leidt dit tot verbazende resultaten, bij onverantwoord gebruik tot een complete ramp.

Richtlĳn voor het beoordelen van foto’s
toelichting m.b.t de inhoud van de criteria
c. Compositie
Is de compositie vaardig en dynamisch?
Is het beeld gebalanceerd of uit balans?
Is het balansniveau geschikt?
Als er een belangrijk punt van interesse is, is het dan goed in het frame geplaatst?
Zijn er afleidende elementen in de foto die kunnen worden geëlimineerd?
Maakt de compositie effectief gebruik van de leidende lijnen?
Wordt diepte gebruikt (of niet gebruikt) tot een voordeel?
Maakt de compositie gebruik van herhalende vormen?
Werkt de kadrering voor het onderwerp?

Compositie
Veel beginnende (amateur) fotografen maken volop gebruik van het middelste autofocus punt – lekker in het midden, meestal het grooste punt – en plaatsen mede
hierdoor het onderwerp van de foto precies in het midden. Zo lang de foto scherp is en de persoon het onderwerp herkenbaar is, is dit zeker niet fout, maar er is zoveel
meer mogelijk. Hoe breng je het onderwerp zo in beeld dat het ook een mooie, creatieve, gebalanceerde en/of interessante foto wordt?
Er zijn een aantal gouden regels in de fotografie die je kunt toepassen om een ‘goede’ compositie te bereiken. Onderstaand een overzicht. Maar let op, zoals met zo veel zaken in de
fotografie moet niets. Je kunt ze gebruiken – over het algemeen is men het er wel over eens dat ze werken – niemand zal je echter straffen als je het niet doet en soms is het juist
verrassender om het niet te doen.
De beste compositie is nog altijd een compositie die ‘werkt’.
Als hij voor jou werkt, dan is het een goede compositie, werkt hij niet dan is het een foute compositie.

Regel van derden

Het gezicht is op het bovenste linkersnijpunt geplaatst,
daarmee wordt de foto gebalanceerder dan het
gezicht direct in het midden plaatsen.
Daarnaast is er nu ook meer ruimte voor haar hand die
ook iets uitdrukt.

De kasteeltoren is op het rechtersnijpunt geplaatst, de
reflectie vult de onderste helft van het beeld.
De horizon is niet op de 1/3 of 2/3 hoge lijn geplaatst,
het zwart zou de overhand krijgen of de reflectie zou er
aan de andere kant af vallen.
Een compromis dat gedeeltelijk met de ‘regels’ breekt.

De fietser komt rechts het beeld binnen om deze links
weer uit te gaan.
Er is ruimte aan de linkerkant overgelaten zodat het niet
voelt alsof de fietser is opgesloten in de foto.
De onderscherpe achtergrond benadrukt nog eens de
snelheid

Compositie
Vrijmaken van de achtergrond
Om de aandacht goed op het onderwerp gericht te krijgen moet je het proberen vrij te maken van de achtergrond.
Dit kan door de achtergrond onscherp te maken waardoor het scherpe deel uit de foto springt, maar ook bijvoorbeeld met
contrasten in kleur of licht en donker.
Door de mensen die over de railing hangen bijna tot een silhouet te reduceren is er een contrast tussen de voorgrond en de
achtergrond waardoor deze los van elkaar komen.

Voorgrond-achtergrond
Een foto van de Houses of Parliament
tijdens zonsondergang in Londen is
wel aardig, maar daar zijn er dertien in
een dozijn van.
Door de drukte bij dit populaire stukje
Londen te laten zien op de voorgrond
wordt er diepte gecreëerd en is de foto
een stuk interessanter geworden.

Het schaap en de hond staren elkaar aan.
Waarschijnlijk is het schaap je eerst opgevallen, deze is
scherp in beeld gebracht, de hond is onscherp.
Hierdoor is er ook sprake van diepte, de voorgrond en de
achtergrond zijn duidelijk van elkaar gescheiden.

lijnen
Gebruik elementen zoals beekjes, muurtjes,
elektriciteitsdraden en weggetjes om het oog naar een
onderwerp te leiden. Door de lijnen te volgen van deze
elementen kijk je dieper de foto in. Lijnen zijn een van de
belangrijkste elementen (naast – gekleurde – vlakken) om
een compositie mee te bepalen.
De lijnen in deze foto van de schouwburg in Almere
leiden het oog naar de horizon die in het gebouw
doorloopt.

Kijk ook eens naar de foto hiernaast van een straat in het
dorpje Shanklin op het Isle of Wight.
De weg begint links onder in het beeld en loopt met een
golvende beweging rechts bovenin het beeld weer uit.
Je oog wordt door de foto heen geleid dankzij de weg.

Richtlĳnen voor het beoordelen van foto’s
toelichting m.b.t de inhoud van de criteria
d. Belichting
Laat de belichting het onderwerp goed tot zijn recht komen?
Is het contrastniveau geschikt voor het onderwerp?
Is er belichting die beter zou werken voor het onderwerp?
Als de belichting wordt aangestuurd, is deze dan goed geregeld?
e. Beeldtaal
Heeft het onderwerp interessante connotaties of associaties?
Zijn de kleuren en patronen effectief?
Zijn er interessante texturen?
Zijn er interessante juxtaposities?

Denotatie/connotatie
Een foto heeft altijd een betekenis. Maar hoe weet je wat er precies gaande is en wat een vooronderstelling is?
Daarvoor zijn twee betekenissen.
Denotatie houd in wat er feitelijk is en connotatie is de draai die jij aan de feiten geeft om een bepaalde betekenis te krijgen.

Met behulp van twee begrippen, connotatie en denotatie analyseer ik twee nieuwsfoto’s over Oekraïne.
Bij denotatie kijk ik scherp naar wat er feitelijk is afgebeeld, bij connotatie kijk ik naar wat de foto suggereert.

Denotatie
Op de foto zie je een beeld van Lenin op een sokkel. Daarvoor staan diverse politieagenten. Op de achtergrond zie je veel demonstranten staan. De politieagenten staan met de rug naar het beeld toe en arm om
arm in een ring rondom het beeld. De demonstranten staan met het gezicht naar het beeld toe.
Connotatie
Lenin is heroïsch geposeerd. De politieagenten willen het beeld van Lenin beschermen tegen de demonstranten. In de foto zie je de tegenstelling van de politieagenten versus de demonstranten. Lenin staat voor
Rusland en de demonstranten willen af van de pro-Russische president.
Voorkennis
Bij het zien van deze foto is het belangrijk dat je weet dat het beeld Lenin is. Verder dat Lenin een leider was van de Sovjet-Unie. Als je alleen deze foto ziet moet je wel enige kennis hebben van de toestand in
Oekraïne.

Denotatie
Je ziet een groot aantal demonstranten, met daarvoor een stenen muurtje. Bij het muurtje liggen kaarsen en bloemen. Verder zie je ook een afbeelding van Jezus.
Connotatie
De demonstranten herdenken de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de opstand. Door de bloemen en kaarsen zie je dat het een gedenkplaats is. Het muurtje van de gedenkplaats is van stenen
die van de straten afkomen. Hiermee kun je ook zien dat er een opstand heerst in het land. De afbeelding van Jezus duidt op het geloof. Dat de slachtoffers mogen rusten in vrede in de hemel.
Voorkennis
De slachtoffers zijn nog niet zo lang gelden gevallen in Oekraïne, wanneer je dit niet meegekregen hebt weet je niet waar en waarom er slachtoffers zijn gevallen.

Associaties
Roept het onderwerp associaties bij de kijker op door een bepaalde verbondenheid?
Dit is bijvoorbeeld bij familiefoto's het geval en bij beroemde of bekende mensen, plaatsen en nieuwsfeiten.
Het omgekeerde werkt hier ook: foto's van mensen waarvan je je het bestaan niet realiseerde kunnen ook sterke associaties oproepen wat hen inhoudelijk mogelijk interessant
maakt.

Persoonlijke associatie
Herinnering aan een citytrip naar Berlijn
Historische associatie
Herinnering aan de verdeling in geallieerde sectoren na WO2
Associatie aan nieuwsfeiten
Herinnering aan de val van de muur en de eerste Oost Duitsers die het westen binnenkwamen

Persoonlijke associatie
Hoewel we de personen op de foto niet kennen , kan deze foto associaties oproepen naar onze eigen kinderen,
de geboorte van kleinkinderen of zelfs onszelf op jongere leeftijd

Juxtaposities
Juxtapositie is het naast elkaar plaatsen van zaken om daarmee een effect te bereiken.
De juxtapositie is vooral bekend als bedoeld contrast in de Fotografie en in de schilderkunst.
In het algemeen worden door juxtapositie zowel verschillen als overeenkomsten duidelijker zichtbaar.
De juxtapositie kan verbanden suggereren, zelfs als die er niet zijn.
Fotografie
Juxtapositie komt op foto's vaak voor. Een fotograaf die een foto van de wereld voor zijn of haar lens maakt, plaatst meestal voorwerpen of details naast en achter elkaar. De
fotograaf maakt daarbij gebruik van juxtapositie: een ander standpunt beeldt dezelfde ruimte anders af op het platte vlak, er ontstaat een andere juxtapositie. Diana Arbus en Lee
Friedlander maken veel gebruik van juxtapositie.
In dit verband kan er ook sprake zijn van een repoussoir: de fotograaf plaatst bewust een voorwerp op de voorgrond

Diane Arbus, Child with Toy Hand Grenade in Central Park, New York City, 1962
Een juxtapositie van jeugdig kattenkwaad en een gewelddadige ondertoon staan centraal in deze foto van een jongetje die een speelgoed handgranaat stevig vasthoudt.
Gedurende haar hele carrière wist Arbus door haar intuïtieve houding altijd op een unieke manier commentaar te leveren op de maatschappij.
Hier demonstreert ze de sociale en politieke onrust van het Amerika van de jaren 60 en 70, waarbij ze een diep begrip toont voor de wereld om haar heen.

Lee Friedlander, Self portrait, 1956

Richtlĳn voor het beoordelen van foto’s
toelichting m.b.t de inhoud van de criteria
f. Verhaal/stemming
Hoe goed kan de foto het onderwerp/thema vastleggen of illustreren?
Vertelt het beeld effectief een verhaal over het onderwerp/thema of brengt het een stemming of gevoel over?
De eerste vraag die je voor jezelf moet beantwoorden is waarom heeft deze scène mijn aandacht getrokken, waarom ben ik gestopt en wil ik een foto nemen?
Dit kan direct duidelijk zijn, ‘het licht is mooi…’, ‘ik wil het gevoel dat we nu hebben vastleggen…’, ‘wat een interessante combinatie van elementen…’, maar soms is
het ook iets wat je niet direct kunt benoemen of maar een gedeelte van het grotere geheel.

Thema ijspret

Het grotere geheel kan op zichzelf al heel interessant zijn
Maar soms kan een deelelement ook al
veel van het verhaal vertellen

