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WVFD vzw InfoFlash oktober 2020
De voorzitter aan het woord
Beste vrienden,
Ik ben blij dat we ondertussen onze tweede
najaaractiviteit, "Standpunten 3", succesvol
hebben kunnen afwerken.
Helaas voor de derde activiteit, de
ledenvergadering van het najaar, hebben we geen
goed nieuws.
Door de recent verstrengde regeringsmaatregelen
kan onze medeorganisator, Digitaal Zien Lauwe, dit niet langer organiseren. De
feestzaal, waar de ledenvergadering en de lezing achteraf zou doorgaan, is nu
gesloten.
Andere zalen in de gemeente zijn dicht of bezet.
Het bestuur WVFD is er nog niet uit of we deze activiteit uitstellen tot december
of we het definitief afgelasten. In ieder geval gaat het NIET door op 07
november 2020.
Voorlopig gaat de vierde activiteit "Standpunten 4" met Ann Coppens op 24
november 2020 wel nog door.
Veel leesplezier met deze InfoFlash en hou het gezond!
Met vriendelijke groeten,
Danny Willems

AGENDA
LEDENVERGADERING en lezing

beiden UITGESTELD !
(wellicht tot in december)
voor de afgevaardigden van de clubs, lid van WVFD
ism DIGITAAL ZIEN LAUWE
zaterdag 7 november om 16 u

Plaats: Lauwe
Na de vergadering is er een lezing door

LUC EECKHOUT
ONDERWATERFOTOGRAFIE
Iedereen is voor deze lezing van harte welkom !
Iedereen, zowel voor de ledenvergadering als voor de lezing) is verplicht zich in te
schrijven via wvfd@telenet.be; met vermelding van naam en GSM-nummer en emailadres (voor de nominatieve lijst die moet bijgehouden worden).
Te respecteren maatregelen:
* afstand houden;
* ontsmettende handgel gebruiken telkens bij het binnenkomen;
* mondmasker is gedurende gans de sessie verplicht (ook als men neerzit);
* per bubbel in de zaal zitten.

Verder op de agenda 2020
ONDER GEWOON VOORBEHOUD ivm CORONAMAATREGELEN

dinsdag 24 november: Standpunten 4
ism FOCIDIA RUISELEDE
"NATUURFOTOGRAFIE" met Ann COPPENS
meer hierover in de InfoFlash van november.

Alternatieve fotografie
Een nabeschouwing door Danny Willems
Op 14 oktober 2020 hebben we onze tweede najaaractiviteit CORONAPROOF kunnen laten
doorgaan!
Ik bedank hartelijk Camera Obscura Wijnendale voor de medewerking bij de organisatie van
deze "Standpunten 3".
Het was een speciale editie, maar eentje dat wel door de aanwezigen gesmaakt werd! "Voor
herhaling vatbaar" werd door iedereen beaamd!
Wat hebben we gedaan?
Ondergetekende heeft in zijn voorwoord de algemeen geldende definities opgesomd van wat
"alternatief" is, en wat "alternatieve fotografie" zou kunnen zijn.
Aan de hand van de door de deelnemers ingezonden beelden hebben we kunnen vaststellen
dat alternatieve fotografie zich niet zomaar laat vatten in een specifieke definitie.
Theoretisch zouden we kunnen stellen dat alternatieve fotografie alles is wat afwijkt van
traditionele fotografie of zoals een deelnemer zo mooi kon verwoorden alternatief is het vangnet
voor alles wat niet traditioneel is.
Dit klopt! Maar in de praktijk blijkt dat dit zeer breed is (breder dan dat we dachten).
Alternatieve fotografie gaat van zeer lichte afwijkingen t.o.v. traditionele fotografie tot totaal
abstracte beelden verkregen via fotobewerkingsprogramma's.
De deelnemers waren van oordeel dat niet de methode hoe het beeld ontstaan is in
ogenschouw moet genomen worden, maar het eindresultaat om te beoordelen of het al dan niet
alternatief is.
Alternatieve fotografie kan men met 'eenvoudige' trucjes zelf maken (zonder
fotobewerkingsprogramma's) door bijvoorbeeld een beeld te maken door een bevuild of
bedampt venster, een creatie in de mist, een dubbele belichting, dualiteit in het beeld,
inkadering van het beeld,...
Wat wel telkens naar voren kwam was dat men bij een alternatief beeld steeds door het beeld
werd uitgenodigd om dichter te gaan kijken en zaken te ontdekken.
Het was meestal niet direct duidelijk wat men zag of het beeld was zo mystiek en sfeervol dat
men bleef kijken.
Sommige beelden waren zo bewerkt dat het kunstwerkjes werden, schilderijtjes of bij sommige
zelfs strips.
Men kan altijd de vraag stellen of dit nog onder de noemer van fotografie valt (niettegenstaande
de bronbeelden waaruit het eindresultaat is gemaakt, foto’s zijn) of eerder creatief met foto's
een kunstwerk maken, waardoor je onmiddellijk in de omgeving komt van wat men
experimenteel noemt. Alternatief waren de beelden zeker!
Wat ook boeiend was betrof de uitleg van de auteurs waarom een beeld was gemaakt, of hoe of
wat er te zien was! Dikwijls hadden de deelnemers er zelf een andere interpretatie aan
gegeven.
Kortom, het was een zeer verhelderend debat en een interessante avond maar... de slotsom is
dat men alternatieve fotografie niet in 1 zinnetje kan omschrijven, tenzij men kort door de bocht
gaat en zegt: "alles wat afwijkt van het normale".
Iedere aanwezige vond dat dit concept voor een debatavond zeker in de toekomst kon herhaald
worden, maar men moet de groep klein genoeg houden om tot volledige ontplooiing van het
debat te kunnen komen. Bij een grote groep zou dit minder werken.
De afwezigen hadden ongelijk
Danny.
De beelden die besproken werden vind je terug op wvfd.eu ; onder GALERIJ -> ALBUMS ->
Alternatieve fotografie

Wat doet WVFD ivm coronamaatregelen?
WVFD doet er alles aan om zijn activiteiten voor de deelnemers zeer
veilig te laten doorgaan (100% bestaat niet, maar we proberen toch dit
zo dicht mogelijk te benaderen).
Wat doen we?
De aanwezigen zitten minstens 1,5 m uit elkaar, iedereen moet
gedurende de ganse tijd een mondmasker dragen, stoelen en tafels
worden ontsmet voor en na de activiteit, iedereen die binnenkomt krijgt
ontsmettingsvloeistof op zijn/haar handen.
Er is dus geen enkele reden om niet naar een activiteit van WVFD te
komen; tenzij de overheid daar anders over beslist!

Nieuws van onze clubs
FODIAC Wingene
stelt 44 foto's tentoon
in het Sint-Andreasziekenhuis te Tielt

van
3 oktober tot 10 december.
Auteurs:

Luc De Boever, Aurèle De Fauw, Frans Defauw, Ronald de
Vuyst, Anette Mortier, Roger Oosterlinck, Eric Puype, Erik
Vandycke, Rob Vercruysse en Magda Vreye

Fotograaf in de kijker
Björn PLOVIE
is onze fotograaf in de kijker.
Je vindt zijn voorstelling en enkele beelden op wvfd.eu,
op: GALERIJ -> Club/fotograaf in de kijker

Lees en kijk op wvfd.eu.
Word jij of wordt jouw club even in de kijker gezet?
Stuur een korte tekst en enkele bijpassende beelden naar:
wvfd@telenet.be

Uit vervlogen tijden

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u wvfd@telenet.be toe aan uw adresboek.
Realisatie @ Rudy Dubois

