
DANS ZONDER BEWEGING. 
 
Ik ben een fotograaf die zoekt naar iets nieuws. Dat is een probleem. Ik weet niet of er iets nieuws is. Het 
wordt gauw plagiaat of verering. Maar je blijft het proberen en misschien heb je je doel bereikt als iemand 
van je vruchten geniet. Misschien is dat het belangrijkste. 
 
Ik geef je dit ter overpeinzing: 
 
Een concept: Dans zonder beweging – Beton / Glas / Water / Zand / Lucht / Hout / Kleur / Licht 
 
Willekeurige gedachten: De danser doet mee aan het maken van de foto. De beweging wordt 
gesuggereerd, maar niet gezien. 
 
 

Een lichaam in de vorm van de omgeving. 
De golving van een gebouw, 
de schaduw van een boom, 

de verstildheid van stromend water, 
de tegenstelling van vlees en hout, vlees en steen, 

dat wat leefde en dat wat het leven tolereert, 
weerspiegeling van ziel in glas en water, 

monotonie doorbroken door kleur, 
de aanvulling van mens op omgeving 
en terugkeer van mens naar natuur. 

 
 
Ik zou willen toevoegen dat het concept ook een concept is, dat zal veranderen en zich ontwikkelen in de 
tijd, omdat danser en fotograaf samen de choreografieën maken. 
 
De foto’s zijn er altijd om genomen te worden, maar het onderwerp dient te worden gezien. Of zichtbaar 
te worden gemaakt. Dat is het moment waarop ik jouw hulp nodig heb. Ik wil je bij deze graag vragen of 
je aan dit project zou willen meewerken. 
 
Het gaat om het maken van foto’s in de natuur en foto’s in de menselijk omgeving. Denk bij het eerste 
aan oude bossen, strand en zee, bij het tweede aan betonnen gebouwen, glazen facades en wanden met 
graffiti. 
 
Kleding zou kunnen bestaan uit camouflagekleuren (groen en bruin) in de natuur, felle kleuren in beton of 
juist grijs, zodat huidtinten het belangrijkst zijn. Of zwart, de kleur zonder kleur, waardoor de omgeving 
het accent krijgt. 
Je kijkt in je eigen garderobe, want het gaat er tenslotte om dat je kunt uitdrukken hoe je je voelt en hoe jij 
je tot een omgeving verhoudt. 
 
Uiteraard krijg je afdrukken voor een portfolio of gewoon als herinnering. Als je nog vragen hebt naar 
aanleiding van deze overpeinzing, stel ze gerust. 
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