
Abstracte fotografie



De definitie van abstract

 Het begrip abstract is moeilijk te definiëren, het is eigenlijk alleen te 
omschrijven

 als je de vraag krijgt wat is de vorm van een wolk dan kun je niet zeggen drie 
punten verbonden door een lijn zoals je dat met een driehoek wel kunt. Het 
wordt al gauw iets als een wollige witte vorm in een blauwe lucht of zo iets. Toch 
weet iedereen wat een wolk is.

 Het zelfde geldt voor geluid. Vertel maar eens wat het geluid is van een 
kabbelende beek. Je kunt niet zeggen dat geluid is opgebouwd uit de noten a,g,c 
enz . Je kunt het alleen maar omschrijven en zelfs dat is al heel moeilijk.



 Abstract gaat vaak over een onderwerp wat een 

bepaald gevoel oproept. Soms is dat een spanning of 

een irritatatie maar vaker gaat het over iets wat we 

mooi vinden wat ons aanspreekt.

 Het geluid van de kabelende beek vind de meeesten 

van ons prettig en rustgevend het geluid van een 

grote waterval is oorverdovend en overweldigend.

 Precies hetzelfde geldt voor schapewolkjes in de lucht 

en een onweerswolk

 Abstract heeft vaak te maken met wat zie je, wat voel 

je, wat hoor je, wat ervaar je.



De definitie van abstract

 Wat is een abstracte foto

 Hoe maak je dan abstracte foto’s

 Hoe leg je een gevoel vast

 Het werkt toch het makkelijkst door een definitie vast te leggen

De definitie die volgens mij het beste past bij abstracte fotografie is de 
volgende.



Abstract is het presenteren van visuele 
informatie op een ongewone manier



Vastleggen op een ongewone manier 

is het aanpassen of veranderen van 

kenmerken van het gefotografeerde 

onderwerp



Vastleggen op een ongewone manier is het 

aanpassen van:

 Patronen

 Kleuren

 Vormen

 Herhalingen

 Beweging

 Lijnen

 Textuur

 Transparantie

 Reflectie en refractie

 Vervorming



Patronen

 Patronen leiden vaak de ogen net als lijnen

 Patronen hebben door herhaling vaak lijnen

 Patronen kunnen overgaan in andere patronen 

 Patronen kunnen veranderen door in en uitzoomen 



Kleuren

 Zijn per definitie abstract

 Werken in op gevoelens

 Zijn niet te definiëren en altijd subjectief 

 Kunnen contrasteren maar ook samenvloeien tot een andere kleur

 Kleuren kunnen aandacht vragen

 Kleuren kunnen emoties en gevoelens oproepen

 Kleuren kunnen cultureel verschillend zijn. Meest duidelijk, de rouw kleuren. 

Verschillen enorm per cultuur.



Vormen 

 Vormen kunnen ongewoon zijn

 Vormen kunnen andere vormen bevatten 

 Vormen kunnen op andere vormen lijken



Herhalingen

 Herhalingen leveren vaak een patroon op.

 Herhalingen vormen lijnen

 Herhaling kunnen in allerlei vormen voorkomen, in kleur, in textuur, in vorm, 

in lijnen.

 Herhalingen kunnen een structuur vormen

 Herhalingen kunnen een gevoel van beweging oproepen

 Herhalingen kunnen diepte creeeren



Beweging

 Beweging is altijd suggestief zeker op een foto. Je legt een moment vast. 

Vastleggen betekent niet bewegen

 Bewegingen kunnen emotie opwekken. Denk aan dans

 Bewegingen kunnen vormen veranderen

 Bewegingen kunnen patronen veranderen

 Bewegingen kunnen lijnen creëren

 Bewegingen kunnen texturen veranderen, denk aan lange haren in de 

wind of de vacht van een dier



Lijnen

 Lijnen kunnen iets insluiten

 Lijnen kunnen iets benadrukken 

 Lijnen kunnen je ogen leiden

 Lijnen kunnen een compositie veranderen

 Onze ogen zijn gewend om lijnen te volgen



Texturen 

 Texturen zijn vaak orde in chaos.

 Texturen zijn in tegenstelling tot patronen vaak willekeurig

 Op afstand zijn texturen vaak geordend 

 Texturen kunnen vertellen over de aard van het materiaal 

 Texturen vertellen niet wat het materiaal is dat hebben we geleerd 

 Texturen kunnen gevoelens beïnvloeden warm, zacht, koud, hard, glad, 

ruw.



Transparantie

 Door transparantie kan een vervreemdend effect onstaan

 Door transparantie onstaan lagen

 Transparantie in combinatie met contrast kan een afbeelding vervormen

 Kleuren worden meestal niet door transparantie aangepast

 Details kunnen door transparantie worden aangepast.

 Vormen, textuur, patroen en lijn kunnen door transparantie worden 

aangepast.



Reflectie en defractie

 Reflecties kunnen een beeld vervormen

 Reflecties kunnen kleuren veranderen

 Reflectie kan en vorm veranderen

 Defracties trekken kleuren uit elkaar

 Defractie veranderd de scherpte van een beeld

 Reflectie kan en patroon veranderen

 Reflectie kan een herhaling creeren



Vervorming

 Perspectief is vaak een oorzaak van vervorming.

 Vervorming kan worden veroorzaakt door lichtval

 Vervorming kan worden veroorzaakt door kleuren

 Patronen, lijnen en textuur kunnen vormen schijnbaar vervormen

 Dmv van lenzen treden regelmatig vervormingen op

 Gebogen lichtdoorlatende oppervlakken zorgen voor vervorming bijv 

water, glas, plastic maar ook spiegels en zelfs warme lucht kunnen 

vervorming veroorzaken.


