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Minimalisme in de Kunst
Minimal art of minimalisme is een stroming in de beeldende kunst die zich het eerst in de 
Verenigde Staten manifesteerde en die van daaruit vanaf de jaren 1960 in Europa 
geïntroduceerd werd. De stroming was een reactie op het voordien in de VS hoogtij 
vierende abstract expressionisme. Minimal art bediende zich van simpele, eventueel 
gevonden materialen. Belangrijk was het om met zo eenvoudig mogelijke middelen een 
relatie aan te gaan met de omgeving. Kenmerkend voor het minimalisme in de kunst zijn 
eenvoudig aandoende objecten, die geen representatie zijn van de werkelijkheid of die een 
andere werkelijkheid suggereren. Ze zijn vaak gebaseerd op geometrische grondvormen, 
dan wel daarvan afgeleide samengestelde vormen. Een belangrijk aspect is het repeteren van
uniforme eenheden. De kunstenaars van het minimalisme lieten zich inspireren door 
abstracte kunststromingen, zoals het Russische constructivisme. Geabstraheerde vormen in 
de beeldhouwkunst zijn van invloed geweest op minimalistische objecten. De vormentaal 
van minimalistische objecten zijn ogenschijnlijk eenvoudig, maar de vragen die de 
kunstenaars met hun werk wilden oproepen zijn toch complexer van aard.                        
Belangrijke thema's voor de kunstenaar zijn zowel de ruimtelijke aspecten die in de objecten
zelf besloten liggen, alsook de wisselwerking die het object met de omringende ruimte 
aangaat. De beschouwer wordt uitgenodigd de ruimte, die de objecten innemen, te betreden 
en het kunstwerk te ervaren als een geïntegreerd onderdeel van die ruimte.                             
De term minimalisme of 'minimal art' wordt gebruikt bij werk van kunstenaars als; Donald 
Judd, Robert Morris en Sol Lewitt, die uiteindelijk de kern van deze beweging zouden 
vormen. Een bekende Nederlandse kunstenaar van het minimalisme is Jan Schoonhoven.

Minimalisme in de fotografie
Bij minimalistische Fotografie draait het om het schrappen van overtollige elementen, die de
aandacht afleiden van het hoofdonderwerp. Hiermee vestig je de aandacht van de 
beschouwer op een of twee basiselementen en bepaal je tevens het 'kijkpunt' op de foto.        
De thema-bepalende elementen op de foto moeten bij voorkeur in harmonie met elkaar zijn 
en elkaar niet tegenwerken. Door het durven te gebruiken van 'lege ruimte' op de foto 
ontstaat rust, harmonie en balans en meer focus op de basis-elementen. Bij minimalistische 
fotografie gaat het vaak om interessante repeterende patronen, vormen of kleuren; in wezen 
een manier van ordenen. Grote lege vlakken en simpele composities kunnen voor zeer 
expressieve foto’s zorgen. Bewust gebruik van de 'negatieve' ruimte, de ruimte om het 
onderwerp (de 'positieve' ruimte) zorgt voor een adempauze en trekt het oog van de kijker 
naar het onderwerp. Ook bij straatfotografie kan het zinvol zijn om vanuit een 
minimalistisch oogpunt te werken. Het hectische straatleven is soms moeilijk over te 
brengen op een foto door de grote hoeveelheid elementen die in de scene voor komen.       
Bij minimalistische fotografie is de vraag niet: wat zet ik op de foto, maar: wat laat ik weg 
op de foto en vooral dat 'weglaten' is nogal lastig in beeld te brengen…



Minimalisme in de fotografie
1701 001 01: Diagonale lijnen in een foto komen dynamisch over, er lijkt vaart in de foto te zitten. 
Een lijn die van linksonder naar rechts boven loopt, leidt ons oog het beeld in. Dat kijkt prettig en is
onze gebruikelijke manier van kijken. De lijn die de andere kant op gaat van rechtsonder naar 
linksboven is dan een logisch vervolg. De lijnvoering is sterk en wordt ondersteunt door de 
aangename kleurencompositie. Het ontbreken van afleidende elementen in de geometrische vlakken
veroorzaakt een gevoel van minimalisme en een zekere abstractie. Het gebogen vlak geeft ons de 
illusie van ruimte, waardoor het beeld ook nog een 3D effect krijgt. 

1701 003 01: Een solitaire vogel op zoek naar voedsel of een veilige plek om te landen…                 
Een 'sea-scape' met in dit geval warme, overvloeiende blauw-tonen en een hoge horizon waardoor 
veel ruimte en afstand gecreëerd wordt. Solistisch betekent hier niet zozeer 'minimaal', want alle 
gebruikelijke ingrediënten voor een volledige natuurbeleving zijn in het gekozen blikveld aanwezig.
Het is hierdoor meer een sfeer-foto met wellicht enig gevoel voor dramatiek.



1701 003 02: De jongedame die hier in haar tas zit te rommelen is weliswaar (nog) alleen, maar zit 
mogelijk te wachten op iemand waarmee ze heeft afgesproken op deze plek. Van het weglaten van 
overtollige elementen die de aandacht van haar zouden kunnen afleiden is geen sprake. Integendeel;
Een harde, zakelijke omgeving is dominant aanwezig, waarbij het perspectief, met de ritmisch 
verlopende vlakken, onze blik maximaal naar links trekt, weg van haar als gekozen object. 

1701 007 01: Een foto die rust bij de kijker creëert door het gebruik van een minimale compositie 
met veel 'lege ruimte'. Er ontstaat daardoor noodgedwongen een focus op de basiselementen van het
geselecteerde beeld. Of het ook nog een boeiend beeld is hangt hier af van de fantasie van de 
beschouwer, maar minimalistisch is het wel.



1701 007 02: Een boeiende compositie door de consequente verdeling van de ruimte in twee 
tegengestelde vlakken, waarin een vage witte horizontale lijn er tenslotte drie van maakt.                
Gedurfde 'lege ruimte' met de vermeende suggestie van het binnenste van een gekantelde kubus 
hetgeen de beschouwer uit balans brengt. Minimalistisch werk met een hoog abstractie-gehalte. 

1701 016 01: Een dode boom als icoon in een desolate omgeving. Een gedurfde compositie met 
voldoende afstand om ruimte te scheppen en zo nodig enige reflectie te bevorderen bij de 
beschouwer. Het minimalistische karakter wordt echter niet veroorzaakt door de eenzame boom in 
de verte, maar vooral door het weglaten van onnodige details in de onnatuurlijke achtergrond.



1701 016 02: Een achteloos of wellicht bewust neergezet huishoudtrapje met drie treden omhoog, 
terwijl de lijnentrekker of de eventuele scheidsrechter toch gewoon met beide benen op de grond 
moet blijven. Een gedachte die we al snel hebben bij het herkenbare lijnenspel op de grasmat.          
De focus wordt door de fotograaf sterk gericht op het ongebruikelijke voorwerp en de centrale 
cirkel is ook nog eens zeer bewust uit het centrum van het beeld geplaatst. Minimale informatie dus,
en de kijker blijft met de vraag zitten wat er gebeurd is, en of er misschien ook toeschouwers op de 
tribunes zitten die verwonderd mee kijken wat zich hier afspeelt... 

1701 030 01: Een foto die ons uitnodigt om even goed te kijken. Een volledig horizontaal lijnenspel
dat slechts onderbroken wordt door de kleine details op wat bij nader inzien een vrachtboot lijkt te 
zijn. Hoewel de foto bewust is afgesneden om het zicht van de kijker te beperken, blijft er te veel 
informatie over om als minimalistisch te worden beschouwd. Het zichtbaar stromende water en de 
min of meer levendige achtergrond werken niet echt mee om het beeld verder te abstraheren.



1701 030 02: De focus in de compositie is sterk gericht op de wandelaar in de verte. Er is balans.     
De informatie is weliswaar minimaal; we weten uiteraard niet waar het pad toe leidt en wie de 
wandelaar is, maar het beeld is volstrekt eenduidig. Er wordt niet geordend, maar beschreven en 
deze zeer mooie foto is dus meer beschouwend en narratief (verhalend) dan minimalistisch...

1701 040 01: De identiteit en de eigen persoonlijkheid van de geportretteerde weergeven was altijd 
de inzet van de portretkunst. Dat is in de hedendaagse kunst niet meer vanzelfsprekend.                    
Niet altijd vormt de geportretteerde het uitgangspunt van het werk, maar soms ook de maker zelf.    
Zo weet de fotograaf middels de (lege) vorm van het portret de anonimiteit van de moderne mens 
binnen de complexiteit van onze geïndividualiseerde wereld op te roepen. (mijn interpretatie)          
Een zeer minimalistische foto, waarbij de echte intentie van de maker voor ons onzichtbaar blijft.



1701 045 01: Het laatste licht voordat de duisternis invalt. Een prachtig landschappelijk beeld met 
een sferisch perspectief. Een kleurrijke zonsondergang die bij elk mens emoties en verwondering 
oproept. Geen minimalistische- maar wel een esthetische foto die warme herinneringen oproept.
Het is altijd een genot om dit indrukwekkend beeld vast te leggen met de camera of met het penseel 
en het maakt dat we ons even een onderdeel kunnen voelen van het universum...

1701 045 02: Wie kent niet het overweldigend gevoel heel klein te zijn te midden van de 
overweldigende natuur of aan de onafzienbare oceaan. Maar ook op deze sfeervolle foto is de mens 
onderdeel van de natuur die je zelf 'aan den lijve' kunt ervaren. Het beeld van deze foto is niet 
ordenend, maar wel in balans omdat voor ons gevoel alles klopt. De foto is niet minimalistisch want
er gebeurt te veel (of te weinig), maar de indruk die ze achterlaat raakt ons maximaal... 



1701 052 01: De fotograaf durft veel ruimte open te laten en er is rust. Het kleurenspectrum is in 
balans en harmonieus. De onderdelen van het object hebben een enigszins repeterend karakter en de
focus is gericht op de basiselementen van het onderwerp. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig voor 
minimalistische fotografie, en toch voel ik diep in mij vooral de esthetische waarde van deze 
magnifieke opname. Maar misschien zijn we toch het meest ontvankelijk voor schoonheid… 

1701 052 02: En dat geldt ook voor deze ontluikende schoonheid. Met verbazing aanschouwen we 
de wonderen van de natuur en het maakt nog meer indruk als de fotograaf het wordingsproces 
isoleert van zijn omgeving. Eigenlijk is compositie de manier waarop iedereen op zijn eigen
persoonlijke wijze het beeldvlak ordent. In deze geordende compositie komt de persoonlijkheid van
de fotograaf tot uitdrukking en zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit. Met minimale middelen 
een maximaal effect bereiken, dat is wat hier gebeurt, volgens mij...



1701 053 01: Less is more! Niet geabstraheerd, maar wel teruggebracht tot de essentie. In balans 
gebracht door de horizon precies in het midden te plaatsen. De functionaliteit van de golfbrekers 
met hun repeterende en ritmische patronen wordt benadrukt door het sterke perspectief en het 
kleurengamma is effectief geminimaliseerd. Een schoolvoorbeeld van 'minimalisme', zowel in de 
beeldende kunst als in de fotografie! 

1701 053 02: Hier gaat de fotograaf een stap verder (eigenlijk te ver) want de thema-bepalende 
elementen op de foto moeten in harmonie zijn en elkaar niet tegenwerken. De ingevoegde 
'zwevende' stoel is alleen bereikbaar voor iemand die over het water kan lopen. Daardoor krijgt de 
foto min of meer mythische proporties en wordt het tenslotte meer symboliek dan minimalisme...



1701 056 01: Een foto met weliswaar een 'beperkt zicht' maar toch een totaal overzicht van de 
situatie ter plaatse. Een diffuus 'sfeerbeeld' dat verder geen vragen of associaties oproept bij de 
beschouwer. De overlappende grijstinten zorgen voor een harmonieus geheel en mogelijk een 
contemplatief gevoel bij de beschouwer. De fotograaf is hier meer impressionist dan minimalist.

1701 056 02: Het gegeven dat het vliegtuig niet helemaal zichtbaar is laat onverlet dat het 
totaalbeeld volledig overeenkomt met de situatie waarin de fotograaf zich bevindt. Zittend in een 
vliegtuig zien we vaak alleen maar een stukje van een vleugel, maar het zicht op het wolkendek 
onder ons, zoals op de foto, is bepaald niet minimaal, we hebben (bij goed weer) zelfs een bijna 
oneindig zicht op de atmosfeer. Een 'uitsnede' is als foto vaak meer illustratief dan minimalistisch...



1701 057 01: De fotograaf probeert het beeld te minimaliseren door een landschap in de mist vast te
leggen. Het gecreëerde beeld is wel vaag, maar er is niets opnieuw geordend dan wel geabstraheerd.
Eventuele overtollige elementen zijn niet verwijderd, maar (bijna) onzichtbaar gemaakt. Er ontstaat 
ook geen 'lege ruimte', maar slechts een diffuus beeld dat zijn charme ontleent aan ons gevoel voor 
mystiek. De maker is hier geen minimalist, maar meer een romanticus. 

1701 057 02: Het fotograferen van een afgezonderd en solistisch object in een omgeving met 
minimale prikkels leidt niet tot minimalisme in de kunstzinnige betekenis. Het leidt meer tot de 
impressie van een sfeervolle situatie die ons inspireert door de waas van geheimzinnigheid die er 
heerst, en die ons soms het gevoel geeft in een 'andere wereld' terecht te komen...



1701 063 01: In deze foto wordt op indrukwekkende wijze de nietigheid van de mens ten opzichte 
van de elementen in beeld gebracht, maar het totaalbeeld is daarmee nog altijd niet minimalistisch 
te noemen. Dit is in feite een uitsnede van de werkelijkheid, waarin niets opnieuw inhoudelijk 
geordend wordt. De persoon lijkt weliswaar minimaal, maar past verder correct in het afgebeelde 
vlak. Het grote oppervlak lijkt dan wel leeg, maar is in feite zeer levendig en vol beweging.
 

1701 063 02: Op deze foto neemt de zee een iets meer onbestemde vorm aan, waardoor het 
abstractie-gehalte van de foto enigszins toeneemt. Dat komt ten goede aan het minimalisme dat de 
fotograaf met dit beeld nastreeft. Ook lijkt de persoon in een onwerkelijke omgeving te vertoeven, 
hetgeen vragen kan oproepen bij de beschouwer die misschien zelf gaat interpreteren wat hij hier 
eigenlijk ziet. De foto wordt hierdoor iets meer minimalistisch, maar vooral ook interessanter...



1701 066 01: Rond deze boeiende foto, die qua objecten en ook ruimtelijk tamelijk minimalistisch 
lijkt, hangt vooral een sfeer van geheimzinnigheid. Het blijft onduidelijk waar je naar kijkt en het 
roept een onbehaaglijk gevoel op, al weet je niet precies waarom. Ook weten we niet zeker of de 
voorwerpen in de ruimte in harmonie zijn met elkaar of juist tegenstrijdig en er zijn weinig of geen 
echte lege vlakken. De minimale gegevens die de kijker krijgt leiden weliswaar tot veel vragen, 
maar de macabere sfeer is uiteindelijk niet te rijmen met de kernwaarden van het 'minimalisme'. 

1701 066 02: Een foto die je gemakkelijk op 'het verkeerde been' zet. Enerzijds het idee dat je in 
beweging bent, anderzijds het gevoel dat je zo dadelijk tegen een muur aan loopt. Het beeld is niet 
van deze tijd. De eenzame reiziger (of is het een vrouw) impliceert niet dat de foto minimalistisch 
is, maar de informatie over wat hier precies aan de hand is, is wel minimaal. De foto is vooral sterk 
omdat de indruk gewekt wordt dat je zelf ook mee reist, terwijl je niet weet waar die reis eindigt...



1701 066 01 / 1701 066 02: Beide foto's geven een vage indicatie waar je naar kijkt, maar het blijft 
onduidelijk of je wel goed kijkt. De balans moet je zelf invullen en de 'lege ruimte' geeft je alle 
ruimte om erop los te fantaseren. Het monochrome, minimalistische kleurenpalet helpt niet echt 
mee om het beeld te ontrafelen en het blijft gissen naar wat de fotograaf ons eigenlijk wil zeggen. 
De simpele composities zorgen hier wel voor twee expressieve foto's die het kunstzinnig 
'minimalisme' zijn basale vorm geven. 



1701 073 01: Het geportretteerde kind wordt hier weliswaar als individu in beeld gebracht, maar de 
fotograaf geeft ons geen enkele indicatie over de context waarin dit plaatsvindt. Uit de verwonderde
blik van het kind kunnen we afleiden dat er waarschijnlijk wel iets te zien is en dat er mogelijk nog 
anderen in de ruimte aanwezig zijn, maar in de compositie blijft de ruimte leeg en is de focus 
volledig gericht op gezichtsuitdrukking van het kind als basiselement. Het enige wat we zeker 
denken te weten is dat de fotograaf tegenover het kind stond (of zat) om deze foto te maken, maar 
daar houdt het dan ook mee op. Ondanks de realistische weergave van het gelaat zou ik dit toch 
minimalistische fotografie willen noemen...

1701 073 01: Om diepte en afstand in een landschapsschilderij of een -foto te suggereren is het slim
om vooraan in het beeld helder en duidelijk één voorwerp, een boom of een plant te situeren.            
Als je dan ook nog gebruikt maakt van sferisch perspectief en een sfumato-overgang naar de lucht, 
is diepte gegarandeerd. Dat is wat in deze foto gebeurt en er ontstaat daarmee een harmonisch 
geheel in een mooie esthetische foto. De minimale aanwezigheid van maar één plant in het beeld 
zorgt voor focussing door de beschouwer, maar is daarom niet per sé minimalistisch... 



1701 077 01: De fotograaf verbeeldt hier 'beweging' en zadelt ons met de vraag op: is het kind er 
tijdens het schommelen zojuist uitgevallen, of heeft hij het mandje zelf in beweging gezet om deze 
foto te kunnen maken. We weten het niet, maar de beweging veronderstelt wel een voorafgaande 
handeling die voor ons buiten beeld is gebleven. Het feit dat het maar één mandje is maakt de foto 
niet minimalistisch, maar de gehele sfeer van de foto is eerder 'nostalgisch' te noemen.

1701 077 02: Rust, ruimte en reflectie zijn kernbegrippen die deze foto bij me oproept.                     
Rust door de ingehouden sfeer, ruimte door beperking van de zichtbare vormen en reflectie door het
aanwezige kapelletje en het ritme van de jaargetijden die voortdurend zichtbaar worden in de 
natuur. Met dit bijna klassieke zuidelijke tafereel roept de fotograaf een sfeer van bezinning op en 
neemt ons mee op zijn verstilde wandeling. Het werk is niet minimalistisch maar eerder filosofisch.



1701 077 01: De 'professional', zoals de fotograaf in beeld brengt, heeft genoeg aan een simpele 
verwijzing naar wat hij in gedachten had toen hij deze compositie fotografeerde. Of de kijker 
begrijpt wat hij ziet is de maker wellicht om het even, want meer prijsgeven wil hij blijkbaar niet.
We moeten het dus doen met zijn perceptie van de werkelijkheid en zijn ruimtelijk gevoel.
Het concept is zeker minimalistisch en voor menigeen misschien wel te weinig...

1701 077 02: De pure minimalist had de etende mijnheer natuurlijk uit beeld gelaten...                      
Het repeterend karakter sec en de monochrome kleur in het beeld sluiten namelijk perfect aan bij de
ideeën over minimalisme in de beeldende kunst. Dat de fotograaf dit niet voldoende vond, zij hem 
vergeven want in deze foto is het geen storende factor, maar verlevendigt het juist de voorstelling en
roept het tevens de vraag op wat die man daar in 's hemelsnaam in zijn eentje zit te doen.               
Mogelijk wilde hij gewoon op tijd zijn voor de voorstelling en had hij zijn lunch meegebracht...



1701 077 01: Een lege ruimte met minimale kleurnuances. Een voorwerp dat uit balans is geraakt of
geduwd, maar nu in volledige harmonie is met zijn neutrale omgeving in een bewuste compositie 
die het oog van links onder naar de rechterbovenhoek leidt. Geruststellend en vertrouwd. 
Met een maximale focus, maar minimaler kan het bijna niet...

 

1701 077 02: Gevoelens waar geen woorden voor (nodig) zijn. Een dankbetuiging met één simpele 
bloem die alles zegt. Verstilde eenvoud in een 'lege ruimte'. Allemaal aanleidingen voor een 
minimaal gebaar om je diepere gevoelens kenbaar te maken. Met zo'n gedachten kijk ik naar deze 
simpele foto. Esthetiek van de bovenste plank door deze fotograaf, maar ook een 'minimalistisch' 
beeld met maximale zeggingskracht...



1701 080 01: Zoals een dichter weinig woorden gebruikt, heeft deze fotograaf weinig beeld nodig 
om zich uit te drukken. Een blikvanger in de leegte; een icoon in de ruimte. Compositorisch op de 
beste plek in de rechter bovenhoek en als groeivorm bekend en herkenbaar door een ingebouwde, 
genetisch bepaalde vorm, net als bij mens en dier. Minimalistisch in beeld gebracht, maar zeker ook
symbolisch te gebruiken...

1701 080 02: Verfijnde, minimale fotografie met een zekere hang naar esthetiek en een knipoog 
naar de reclame-fotografie. Transparantie en helderheid in een decent licht. Dat is wat deze 
voorstelling aantrekkelijk maakt. Het gebaar van een discrete uitnodiging om het glas te heffen op 
een toepasselijk moment. Meer moet dat niet zijn...



1701 081 01: De fotograaf spreekt in een geheimtaal die alleen door ingewijden te verstaan is.    
Wie toch een poging wil doen om het beeld te duiden kan slechts op zijn intuïtie afgaan, want de 
vorm biedt weinig houvast voor de gemiddelde beschouwer. Is het een buitenaards wezen, of heeft 
de fotograaf toevallig een druppel water zien hangen aan een ijzeren geraamte en dat moment snel 
gevangen met zijn camera? We raden er maar naar, want het blijft natuurlijk gewoon gissen.
Minimalisme? zeker, maar we zien hier ook een glimp van het surrealisme...

1701 081 02: Je moet er natuurlijk 'oog' voor hebben, maar dan zie je in de alledaagse dingen de 
meest wonderbaarlijke en verrassende beelden. De fotograaf ziet hier dat het licht bepalend is voor 
de compositie van zijn foto. Licht dat in een ritmische beweging de kabel als het ware naar binnen 
(of naar buiten) begeleidt. We volgen die beweging van links onder naar rechts boven en dat kost 
het oog geen enkele moeite. Minimale inspanning met een maximaal effect... 



1701 082 01: Abstraheren en weglaten, dat beheerst deze fotograaf en hij heeft genoeg aan de 
suggestie van aanwezigheid. We zien een vage ontmoeting van onduidelijke mensen in een bijna 
onzichtbare omgeving die er verder ook niet toe doet. Met een minimale handreiking maakt hij twee
mensen zichtbaar, maar toch ook weer niet. Ze blijven anoniem, ook al doen we een vergeefse 
poging om het beeld wat duidelijker te krijgen. Zo moeten mensen die bijna blind zijn de wereld 
zien. Een minimalistische visie op de wereld om ons heen...

1701 082 02: Een cirkel en een lijn komen in beeld. Je moet even goed kijken om te zien wat hier 
(niet) te zien is. Er is niets transparanter dan glas en de fotograaf maakt daar dankbaar gebruik van 
om alleen het hoognodige aan ons te tonen. Basale lijnen met een minimale vormgeving die echter 
niets aan het toeval overlaat, en wie het eenmaal gezien heeft, kan er niet meer langs door kijken.
Minimalisme in optima forma...



1701 083 01: Donkere wolken of misschien een tornado in Californië? De fotograaf licht het niet 
verder toe dan met dit dreigende beeld. Anderzijds verontrust het ons niet zo erg want de mooie, in 
elkaar overvloeiende kleuren hebben ook iets aangenaams, het gezicht van een fascinerend 
natuurverschijnsel. Eigenlijk is het beeld meer abstract dan minimalistisch, maar dat is ook goed... 

1701 083 02: Hemel en aarde vormen een soort tegenhanger van elkaar, verwant aan de 
metafysische gedachte dat de aardse realiteit een kopie heeft in de hemel. Hemel en aarde spiegelen 
zich in elkaar. Zij vormen geen tegenstellingen die elkaar opheffen, maar zij vullen elkaar aan en 
genereren accenten waardoor de ander tot zijn recht komt. De horizon is weliswaar 'n denkbeeldige 
lijn, maar ook de letterlijke scheiding tussen hemel en aarde. De kinderen die in de zee spelen 
hebben daar geen boodschap aan, maar de fotograaf heeft hen wel opgemerkt en gaf ze een rol in 
zijn verhaal. Niet zo zeer minimalistisch, maar als levend onderdeel van het geheel...
 



Het begrip 'minimalisme' wordt m.i. het dichts benaderd in: 
1701 040 01: De identiteit en de eigen persoonlijkheid van de geportretteerde weergeven
was altijd de inzet van de portretkunst. Dat is in de hedendaagse kunst niet meer 
vanzelfsprekend. Niet altijd vormt de geportretteerde het uitgangspunt van het werk, 
maar soms ook de maker zelf. Zo weet de fotograaf middels de (lege) vorm van het 
portret de anonimiteit van de moderne mens binnen de complexiteit van onze 
geïndividualiseerde wereld op te roepen. (mijn interpretatie) Een zeer minimalistische 
foto, waarbij de echte intentie van de maker voor ons onzichtbaar blijft.

1701 082 02: Een cirkel en een lijn komen in beeld. Je moet even goed kijken om te zien 
wat hier (niet) te zien is. Er is niets transparanter dan glas en de fotograaf maakt daar 
dankbaar gebruik van om alleen het hoognodige aan ons te tonen. Basale lijnen met een 
minimale vormgeving die echter niets aan het toeval overlaat, en wie het eenmaal gezien 
heeft, kan er niet meer langs door kijken. Minimalisme in optima forma…



1701 077 01: Een lege ruimte met minimale kleurnuances. Een voorwerp dat uit balans is
geraakt of geduwd, maar nu in volledige harmonie is met zijn neutrale omgeving in een 
bewuste compositie die het oog van links onder naar de rechterbovenhoek leidt. 
Geruststellend en vertrouwd. Een maximale focus, maar minimaler kan het bijna niet…

1701 066 01 / 1701 066 02: Beide foto's geven een vage indicatie waar je naar kijkt, maar 
het blijft onduidelijk of je wel goed kijkt. De balans moet je zelf invullen en de 'lege 
ruimte' geeft je alle ruimte om erop los te fantaseren. Het monochrome, minimalistische 
kleurenpalet helpt niet echt mee om het beeld te ontrafelen en het blijft gissen naar wat 
de fotograaf ons eigenlijk wil zeggen. De simpele composities zorgen hier wel voor twee 
expressieve foto's die het kunstzinnig 'minimalisme' zijn basale vorm geven. 

1701 053 01: Less is more! Niet geabstraheerd, maar wel teruggebracht tot de essentie. 
In balans gebracht door de horizon precies in het midden te plaatsen. De functionaliteit 
van de golfbrekers met hun repeterende en ritmische patronen wordt benadrukt door 
het sterke perspectief en het kleurengamma is effectief geminimaliseerd. Een 
schoolvoorbeeld van 'minimalisme', zowel in de beeldende kunst als in de fotografie! 

Jos Solberg – Fotokring Geleen 2018


