Kettingfoto’s
Serie 1: Na Ans kwamen Piety, José, Wim, Frans en Geert
De eerste foto, van Ans:
Toch geïnspireerd door het corona-gedoe; het brengt scheiding tussen de mensen teweeg, zelfs de
hond kijkt de andere kant op.

Tweede foto, van Piety:
De eerste foto is duidelijk corona gerelateerd omdat we dit in eerste instantie ook hadden
afgesproken: De twee heren met mondkapjes op 1.50 meter afstand. Ze hadden elkaar de rug
toegekeerd wat bij mij ook eenzaamheid opriep.
Omdat de vraag kwam om voor een vrij onderwerp te gaan heb ik een bruggetje gemaakt. Het was
prachtig winterweer en hierdoor kwam corona even op de achtergrond. Op dat moment speelde ook
het wel of niet door laten gaan van de Elfstedentocht. Schaatsers zouden dan in een bubbel moeten.
Dit heeft mij geïnspireerd om de foto te maken. Hartelijke groet, Piety

Derde foto, van José:
Graag wil ik nog een toelichting geven over mijn foto: De foto van Piety heb ik geinterpreteerd als
een astronaut in ijs verpakt! Daarom is de toelichting van mijn foto: een sneeuwlandschap, afgebeeld
in de bril van een astronaut. Groet José.

Vierde foto, van Wim:
De foto die ik van José kreeg bevatte winterse eigenschappen en spiegeling. Vandaar heb ik deze 2
elementen ook gebruikt hetzij op een andere manier. Groeten, Wim.

Vijfde foto, van Frans:

Serie 2: Na Ans kwamen Annet, Willy, Harm en Oene
Eerste foto nogmaals:

Tweede foto, van Annet:
Mondkapjes, ze blijven slingeren, ze zijn het nieuwe zwerfvuil

Derde foto, van Willy:
Toelichting: ik heb de kleuren blauw en (grijs)wit in de foto van Annet laten terugkomen in mijn foto.
De (grijs)witte lijnen van de metalen staanders verwijzen naar de oorlussen van het mondkapje
(beide zijn een bevestigingsmethode).
Wanneer je een mondkapje draagt, krijgt die een beetje het uiterlijk van een halve maan. Die vorm
zie je terug in het speeltoestel.
Het speeltoestel werkt in deze foto als een soort scheiding tussen de levendigheid van de sleeënde
kinderen erachter en de stilstaande fotograaf ervoor. Het mondkapje is ook een soort scheiding. Het
geeft de drager iets meer bewegingsvrijheid, maar het blijft iets dat zit tussen de drager en de wereld
buiten de drager. Groet Willy.

Vierde foto, van Harm:

Vijfde foto, van Oene:

