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Stel je je eens voor, beste lezer, dat je in plaats van uw standaard blikveld de wereld door een
verrekijker zou bekijken. Wat merk je op? Je begint dingen te zien die je eerst niet zag. Je
begint te begrijpen dat je heel veel dingen NIET ziet. Misschien overweldigt de schoonheid
van de details u wel. Elimineer je, beste lezer, ALLE mensen en bovendien AL zijn sporen
(denk aan steden, wegen, en afval, heel veel afval) dan blijft er ook zo’n verrekijkerbeeld
over. Een bijna uitgestorven en delicaat beeld. Iets wat niet veel mensen meer zien, een
utopie kun je bijna zeggen. Een beeld dat in 99% van de gevallen in heinde en verre niet te
bekennen is. (Net zo, zijn momenteel 99% van alle diersoorten die ooit bestonden
uitgestorven).
Engelbert Fellinger heeft dat soort ogen. Hij vindt de natuur, waar de mens geen zichtbaar
spoor heeft achtergelaten waar anderen in gedachten verzonken (denk aan smartphones,
gekibbel en stress, heel veel stress) straal voorbij lopen.
Hoewel Fellinger relatief onbekend is, betekent dat niet dat je straal langs zijn foto’s moet
lopen. Integendeel, ze boeien. Ze intrigeren. Ze sleuren je mee in een sprookjeswereld (vooral
voor stadsmensen erg onbekend). Naast het feit dat er bindende factoren een rol spelen (ik
kom hier later op terug) heeft elke foto weer een andere sfeer. Eke foto laat weer een andere
dimensie zien van het verzwakte beest dat luistert naar de naam Natuur.
Fellinger heeft de verrekijker al klaargezet, voorgedraaid en scherpgesteld. Hij wacht op
nietsvermoedende toeschouwers die even een kijkje komen nemen in zijn werkelijkheid. Een
werkelijkheid die schreeuwt om hulp. Een werkelijkheid die zeker niet alleen door een
verrekijker gezien moet kunnen worden.
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Een korte biografie
Geboren te Hogezand Sappermeer
begon Fellinger al vroeg te
experimenteren met de camera van zijn
ouders.
Tijdens een schoolreisje naar Warschau
had Fellinger een Russisch fototoestel
gekocht. Vol trots kwam hij thuis met
zijn nieuw verworven apparaat. Al snel
stroomde het film vol met
experimenten in negatief. Vooral met
de compositie van een landschap en de
lijnen en vormen van planten en bomen
puzzelde Fellinger veel. Opvallend is
dat mensen op deze beelden ontbreken.
Dat durfde hij nog niet.
Tijdens zijn studie Consumentengedrag was er een doka in hetzelfde gebouw en heeft
Fellinger geleerd film te ontwikkelen en foto’s af te drukken. Later volgde hij nog een
opleiding fotografie in Amsterdam. Zo heeft hij ook een paar ingebakken foutjes ontleerd.
Door die opleiding kreeg zijn werk een meer theoretische basis. Hij ging nu met minder
buikgevoel te werk en maakte nu betere keuzes qua compositie en zeggingskracht. Hij werd
minder afhankelijk van toeval.
Dit is iets waar ik mij heel erg in kan herkennen. Als ik namelijk met mijn camera op pad ga,
krijg ik soms het gevoel dat ík het niet ben die net die mooie foto maakt, maar kans (of
geluk). Als ik maar vaak genoeg een foto maak, dan zit er wel een goede tussen. Nu begrijp
ik dat dit ligt aan het feit dat ik, net zoals de jonge Fellinger, een bepaald theoretisch
fundament mis.
Nu kon Fellinger beredeneren waarom een foto wel of niet werkte. Waar het eerst aankwam
op toeval, was er nu ruimte voor een doordachte structuur die eraan ten grondslag lag.
In deze periode overwon Fellinger ook zijn verlegenheid mensen aan te spreken. Daklozen en
verslaafden verschenen nu geregeld voor zijn lens.
Wanneer Fellinger acht jaar later op vakantie in Bulgarije een schitterend stuk oerbos
aantreft, is hij verkocht. Samen met het feit dat Fellinger uitgekeken raakte op portretten van
mensen in het saaie Nederland verdwenen langzaamaan de menselijke schepseltjes en
kwamen er bomen voor in de plaats. Fellinger ging weer terug naar wat hij als kind al
probeerde met de camera van zijn ouders. Maar nu met een hernieuwde blik op bos en
landschap, met een hernieuwde belangstelling voor dit onderwerp
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Vanaf dat speciale moment in het oerbos, heeft Fellinger bepaalde regels voor zichzelf
opgesteld voor het maken van foto’s van bos en landschappen. Met als allerbelangrijkste:
géén menselijke sporen, artefacten en zeker geen mensen zelf.
Hoewel Fellinger zich op een bepaalde manier beperkt door die regels, worden de beelden er
mooier van. Ten eerste, omdat er eenheid wordt uitgestraald, iets wat ik wel prettig aan vind
voelen, zo’n bindende factor. Ten tweede, doordat er een bepaald proces aan ten grondslag
ligt, moet je als fotograaf heel gericht gaan kijken. Met deze regels gaat een bos foto
‘werken’. Er ontstaat zo een functionerend, samenhangend geheel in plaats van een
verzameld stuk hout, om het lomp uit te drukken.
De overstap naar digitaal was een grote stap. Het was als een kunstenaar die eerst uitsluitend
met een HBpotlood, houtskool en een gum te werk gaat en dan plots overstapt naar een
kleurendoos met 36 bonte kleuren inclusief aquarel. Anderhalf jaar lang heeft Fellinger ermee
zitten stoeien. Er waren nu zoveel meer mogelijkheden, teveel zelfs. Hier zie je zo’n
atypische “Fellinger” uit de periode dat hij even van zijn geplaveide wegen afweek:

Zo heeft Fellinger een tijd lang geprobeerd of dierenfotografie wat voor hem was. Maar,
zoals hij ooit zei: “ Ik ben niet iemand die om vijf uur ‘s ochtends in de bosjes ligt om de
bontgekleurde karekiet in baltsveren voor de lens te krijgen.” Hoewel de overstap zorgde
voor verwarring, zorgde het ook voor een veel kleinere ecologische voetafdruk. Geen water
en chemicaliën waren meer nodig. Het begon namelijk een beetje te knagen, dat amorele en
de decadentie. Om zoveel water en chemie te verspillen aan iets wat het tegenovergestelde
wil bereiken. Namelijk het overbrengen van de fascinatie voor de natuurlijke wonderen der
aarde.
Zelf vind ik het wel grappig om te zien dan Fellingers werk een soort conjuncturele golf
beschrijft. Hij heeft steeds experimentele uitstapjes (portretten, structuren en dieren) maar
steeds komt hij weer terug op datgene waar hij al als kind al mee begonnen was.
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4 Foto’s

4 exemplarische foto’s van deze kunstenaar
NB: alle formaten zijn 38 x 38

Mountain Air Rach, Colorado USA

4

Zion, National Park

5

Arapahoe National Forest, Colorado USA
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Mist in Mtrala
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Beeldanalyse

A Gegevens
Titel: Darjeeling Hills
Vervaardiger: Engelbert Fellinger
Jaar van vervaardiging: 2009
Fotografie; formaat 38 x 38
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B Waarom heb ik dit werk gekozen ?
Ik heb gekozen voor de Darjeeling Hills om twee redenen. Ten eerste omdat dit
misschien wel de meest exemplarische foto van Fellinger is. Alle (bindende) factoren
waar Fellinger zich aan wil houden tijdens het fotograferen, komen hier luid en
duidelijk naar voren. Dus door dit beeld te analyseren verwacht ik een meest complete
weergave te kunnen geven van Fellingers manier van weergave van de natuur. Ten
tweede omdat dit de lievelingsfoto van de kunstenaar zelf is. Het is interessant om na
te denken waarom juist deze foto zo geslaagd is, vooral door de ogen van de schepper
zelve.

Wat spreekt jou het meest aan?
Wat mij het meest aanspreekt aan dit werk, het klinkt misschien wat raar, is dat het
een soort muziek uitstraalt. Het is niet per se echt een liedje of zo, met een duidelijke
begin en einde of een refrein. Nee, het zijn meer harmonieuze klanken die tussen de
bomen door als zonlicht doorsijpelen. Waarschijnlijk klinkt dit allemaal wat zweverig,
maar het is wel zo! Door die tropische mist en exotische bladeren ontstaat er
gewoonweg een mooi samenspel van klanken en aspecten die mij als toeschouwer van
dit alles op een aangename manier kalmeren.

C Beschrijving van de voorstelling
Je ziet een bos dat aan de voet staat van de Himalaya. Het is verstild. Je ziet geen
beweging, je ziet slechts de planten op de voorgrond, de planten in het midden en de
planten en bomen op de achtergrond. Allemaal in verschillende gradaties van
scherpte. Men ziet links een boom, half van het papier afgesneden. De boom staat een
tikkeltje schuin, waardoor de toeschouwer het gevoel heeft dat de boom voor hem
uitwijkt. Men ziet ook als een donkere koepel het bladerdek dat over hen waakt als
een gigantische paraplu, en je ziet de takken die in grillige vormen zijn vergroeid.

Kun je zien welke materialen er gebruikt zijn; en HOE zijn ze gebruikt
(WELKE) Voor deze foto is een Rolleiflex gebruikt. Het beeld is wellicht enigszins
gemanipuleerd in de donkere kamer (denk aan contrasten versterken), en het is
afgedrukt op zilverpapier.
(HOE) de boom op de voorgrond ziet er stevig uit. In tegenstelling tot de bomen op de
achtergrond, die een fragiele uitstraling hebben. De voorgrond (de struiken) zijn
lichter gemaakt in tegenstelling tot het bladerdek dat juist donkerder is. Alles heeft
een verfijnde, tedere uitstraling. En bijna alles laat wel wat licht door, niets is geheel
dekkend.

Is het werk 2 of 3 dimensionaal ? Is er sprake van ruimtewerking ?
Het beeld is uiteraard 2 dimensionaal. Er is sprake van afsnijding (de boom, de
struiken en de boomtoppen), ruimtewerking (door de voorgrond vager te maken dan
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het achterliggende) en lijnperspectief (de toeschouwer krijgt als het ware een
doorkijkje te zien en het beeld heeft een duidelijke chivorm. Hier een hele
schematische weergave:

Daarnaast is er ook sprake van schaduwwerking (zie schets bij E), overlapping (van
de vele bladeren) en ruimtesuggestie doordat die struiken zo op de voorgrond zijn
geplaatst.

Hoe is er met KLEUR gewerkt in dit beeld
Waarom heeft de kunstenaar gekozen voor zwartwit? Door jezelf te “beperken” tot
zwartwit wordt de kunstenaar gedwongen tot de essentie van het beeld. Als er iets
bijvoorbeeld niet klopt (compositie, dieptewerking) komt dit veel sneller boven water.
Maar als al die factoren wel deugen, komt het beeld krachtiger over. Volgens
Fellinger “leidt kleur af van mijn boodschap van verstilling, door zwartwit beperk je
je tot de essentie.”
Zoals eerder gezegd is er een groot licht/donker contrast te zien. De sfeer die hierdoor
ontstaat is onheilspellender en het creëert vooral meer diepte.

Welke VORMEN zie je in dit werk ? En waarom zijn de vormen zo gebruikt ?
Met foto’s is het natuurlijk moeilijker om te zeggen welke vormen “gebruikt” zijn.
Vooral bij Fellinger is het zeker niet zo dat hij eerst met bomen gaat slepen om te
zorgen voor de juiste compositie. Voor kunstenaars zoals hem is het zaak die
compositie te zoeken en vinden in plaats van synthetiseren. De vormen zijn realistisch
(uiteraard) en groots. Ze zijn hoekig en organisch. De achtergrond lijkt redelijk plat
(als een soort decorwand) maar daarvoor staat juist zoveel “dieps” dat het dat
schitterend compenseert. Als je gedetailleerd kijkt (die verrekijker weer) zie je dat het
beeld asymmetrisch is. Maar van ver af (zie ook de schematische weergave) zou je het
redelijk kunnen generaliseren tot een bilateraal symmetrisch geheel.

Hoe ziet de compositie eruit ? en geef aan waarom je dat denkt
De onderdelen van het beeld staat als een lijst om het doorkijkje heen. Er zijn
onderdelen die opvallen, zoals de lichte struiken vooraan en de mistige cirkel in het
midden; er is een duidelijke nadruk op een bepaald richting in het beeld. Namelijk
10

naar het midden toe (als een omgekeerd v’tje). Het beeld is evenwichtig en
overwegend symmetrisch van opbouw (zie opnieuw de schematische weergave). Ook
is er sprake van herhaling/ritme. Dat is vooral terug te zien in de verticale lijnen van
de bomen. Fellingers foto’s worden altijd iets onder ooghoogte genomen, hierdoor
kunnen zijn modellen (bomen dus) nog iets meer grandiositeit uitstralen.

D vier opvallende elementen uit het werk
1: (VORM) Vooral hoekige en organische vormen staan in dit werk centraal; ook
opvallend is, is dat alle vormen doorlatend zijn, niets is strikt genomen een geheel en
niets is dekkend.
2: (KLEUR) Zwartwit. Kleur zou afleiden van de boodschap van verstilling, door
zwartwit wordt het beeld beperkt tot de essentie. Er een groot licht/donker contrast te
zien. De sfeer die hierdoor ontstaat is onheilspellender en het creëert vooral meer
diepte.
3: (STIJL) Verstilling. Fellinger laat opzettelijk geen beweging zien. Hierdoor toont
hij de sereniteit en eerbiedwekkendheid van de natuur
4: (COMPOSITIE) Fellinger heeft altijd een duidelijke compositielijn. En dat is het
omgekeerde v’tje.

Wat denk je dat de kunstenaar met dit werk wil uitdrukken of zeggen ?
Fellinger wil met zijn werk zijn fascinatie voor de natuurlijke wonderen van deze
wereld met anderen delen. Hij wil anderen bewust maken van de schoonheid van de
natuurlijke wereld om ons heen. Waar ik dit uit kan afleiden, is uit het feit dat hij de
natuur zo kwetsbaar opstelt. Voor hetzelfde geld kan hij een machtige waterval of een
groep vissen fotograferen. Maar dat doet hij niet. Hij laat de sereniteit van de natuur
zien, om zo duidelijk te maken dat ‘you shouldn’t mess with nature’, hoe kwetsbaar
deze sierlijke reus ook mag zijn.
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E Schets
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Conclusie
Fellinger is een zeer intrigerende fotograaf. En vooral ook door het feit dat ik hem persoonlijk
heb kunnen interviewen, was dit werkstuk nog meer speciaal om te schrijven. In plaats van
alleen maar te gissen naar de bedoeling van de kunstenaar, heb ik nu ook echt nog al dan niet
een bevestiging ervan gekregen.
Als ik naar sommige kunstwerken kijk , denk ik van: “dit zou ik nooit in mijn huis hangen!”.
Veel te decadent. Veel te bombastisch. Maar de beelden van Fellinger zijn het
tegenovergestelde. Niet dat ze camoufleren ofzo! Maar toch, ze stralen rust uit. Zo’n partij
bomen mag zeker van mij boven de bank hangen. Heb ik elke dag toch even een kijkje in
Fellingers exclusieve verrekijker!

Bronvermelding
http://www.engelbert.org/nature/
yourshot.nationalgeographic.com/profile/881930/
https://www.etsy.com/people/photosby
engelbert

Een persoonlijk interview met de kunstenaar zelf! (Waarvoor heel veel dank)
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