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Wat kun je met foto? Wisselwerking tussen disciplines. Leer van anderen. Leerpoces. 
 

Caspar David Friedrich 
Transformatie van het geloof, ruïne van het geloof of prelude van een nieuw geloof 

 
Iconisering van het landschap 
Alsof dagelijkse dingen thuishoren in een andere wereld. Kerk en haar dienders behoren tot het verleden. 
Desondanks blijft er een hunkering naar een plaats van ‘gebed’ en vooral contemplatie als icoon voor hoop en 
vervulling, zij het op een haast ontoegankelijke locatie / setting.  
 
Levenshouding ten opzichte van het aardse en onaardse 
Friedrich’s werken hebben vaak barrières te overbruggen: hekken, rotsen, omgevallen bomen, … 
Zijn thema terugtrekken van het wereldse.  
Polariseert hemel en aarde 
Het gotische refereert aan het verleden (oude graven hebben die werking, verstilling) 
Ritueel herdenken van het verleden (grafbeelden) 
Landschap heeft een zekere afstandelijkheid en waardigheid (indringende stilte en ruimtelijkheid) 
Elementen vormen een ruimte omsluitende barriere. (kerkhoven vormen ‘een verzonken wereld’)  
 
Beeldtaal Friedrich 
Vertikale lijn: ordening van ruimte en vaak zekere symmetrie 
Achtergrond een deling in boven- en onderniveaus 
Donkerder opslokkende kleur 
Horizon: ligt buiten het bereik, mistige kleurstelling, horizontale lagen lucht, koele lucht 
Restvormen: disfunctioneel als symbool van perfectie 
Toneellandschappen, ‘Poorten’ 
Interactie ruimte en volume 
Nabijheid x afstand 
Ruimte x massa 
Kleurgebruik: licht en donker: metafoor voor het einde van het oude en de dauw van het nieuwe.  
 
Herkenbaar in fotoreeks  
Wat betekent het kerkhof voor mij? Overgebleven situaties, …. 
Opzoeken op internet: kerkhoffotografie 
Atmosferische invloeden, bijvoorbeeld Turner, in het landschap. 
 
Steeds overal gekeken hoe het mystieke erin terug te vinden; hoe de restvorm van het geloof erin terug te vinden. 
Met name de bezinning en het haast ontoegankelijke. 
Bijvoorbeeld het ‘ingepakte kruis’: nog geen afscheid willen nemen van het oude. De bossen van het Odapark: 
ontoegankelijkheid van het landschap, tegelijkertijd verlokkend (wat bevindt zich daar).   
 
Een deel van de werkelijkheid 
Niet het hele verhaal achter de foto; nu geworden tot mijn verhaal door de keuzes die ik heb gemaakt. Meekijken 
vanuit mijn standpunt.  
Uitsneden, beeld aanvullen op eigen wijze.  
Contemplatie en verstilling vastleggen. Een leven is opgehouden te bestaan, niet het leven.  
 
Fotografische middelen 
Uitsneden, standpunt, tijdstip op de dag, pathos, spiegeling (vervreemdend , versluierend), vergrijzing (‘ingetogen’ kleuren), 
schaduw, scherpe en vage contouren, horizontalen en verticalen. 
 
Foto’s zijn genomen te: Veldhoven (Kromstraat en Mariaplaats), Waalre, Dommelen, Veghel, St. Oedenrode, Gemert, Tilburg, Venray, Heeze, Leende, 
Scheveningen, Rome, Duitsland, Malta. 


