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Beeldelementen

 Compositie

 Licht

 Toon

 Kleur

 Textuur

 Techniek

 Tijd

 Manipulatie

 Verhaal en symboliek

 Context



Licht, toon en kleur

 Met de belichting bepaal je de toon en 

kleurintensiteit in een foto

 Een element valt op doordat het in toon of 

kleur contrasteert met de achtergrond

 Licht, toon en kleur bepalen de sfeer in een 

foto



zonsondergang



Tegenlicht
Fokko Muller



J.S. MarcouxClair obscur



Spel met schaduw
Anja Groot-Zwaaftink



Toon

 Het tooncontrast bepaalt de kracht van de 

vormgeving

 Toont structuur

 Bepaalt welke elementen in de foto de aandacht 

trekken

 Het meest informatieve deel van de foto bevindt 

zich in de middentonen



Zachte tonen



Linelle Deunk

Harde tonen



J.J.M. Rochgrafisch



Zwart-wit/kleur

 Toon is typisch een gereedschap voor zwart-

wit foto’s

 Contrastrijke zwart-wit foto’s ogen helder en 

grafisch

 Kleurenfoto’s met weinig contrast ogen vaak  

verwassen of overbelicht



Kleuropbouw

 Tint, wat wij kleur noemen

 Verzadiging, de intensiteit van een tint

 Helderheid, bepaalt of de tint licht of donker 

is



Kleur

 Kleuren bekijk je in relatie tot de andere 

kleuren in het beeld.

 gevoelswaarde

 symboolwaarde



Complementair contrast Franco Fontana



Complementaire harmonie
Heike Odermatt



Harmonie door gelijkheid Eddy Marissen



Licht-donker contrast



Koud-warm contrast



Monochroom Heike Odermatt



Textuur

 Textuur van het gebruikte materiaal

 Textuur van het onderwerp

 Tastervaring oproepen

 Verstilling weergeven

 Melancholie oproepen



Verstilling, melancholie Micha de Ridder



Vervreemding Erik Hijwege



Tijd

 Beslissende moment

 Tijdsbeeld

 Herinnering

 Beweging



Beslissende moment A. Hendrikx



Het beslissende moment? WassinkLundgren



Herhinnering Julian Germain



Beweging Martin Roemers



Behagen of Prikkelen

 Als een compositie in balans is, ervaren we 

de foto als harmonieus

 We kunnen de kijker dus behagen door 

balans aan te brengen

 We kunnen de kijker prikkelen door onbalans 

te creëren



Contrast

Door elementen tegen elkaar af te zetten 

ontstaat onbalans



Contrast in helderheid

Jeanloup Sieff



Pete Turner

Kleurcontrast



Erwin Olaf



Scherp/onscherp

Eelco Hofstra



Contrast in beweging
Martin Roemers



Contrast in textuur

Jaap Scheeren



Contrast in onderwerp

Jimmy Kets



Chema Madoz



Contrast in gevoelswaarde Nadav Kander



Doel
DOEL

Filosoof

Verduidelijken

Instrumentalisme

WERELD

Onderzoeker

Informeren

Realisme

VORM

Technicus

Kwaliteitsfoto maken

Formalisme

IK

Kunstenaar

Zich uiten

Expressionisme



Heike Odermatt



Franco Fontana



Frans Lemmens



Martin Parr



Verhaal
Inhoud

 Het onderwerp is hetgeen op de foto staat.

 Het genre is een groep van foto’s die min of 
meer over het zelfde gaan, zoals: landschap, natuur, 

portret naakt , documentair, stilleven, architectuur, macro, etc.

 Het thema geeft aan waar de foto over gaat.



Daniel Koning


