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Pinhole fotografie

Proza of poëzie?







Het principe:
hoe kleiner de pinhole, hoe scherper jouw afbeelding



Met een lens kan de opening groter zijn en
wordt de afbeelding toch scherp.



Zo werkt het:



Een camera is een kleine do(nkere)ka(mer)…



Zonder dit fenomeen zou geen camera
kunnen werken



Hoe kleiner het gaatje hoe scherper het plaatje



Maar: hoe langer jouw belichtingstijd, en dat
kunnen we soms nèt mooi gebruiken…



Zó ziet mijn lens eruit:
het gaatje is 0,3 mm, dat levert een diafragmawaarde op van 150,
als je ervan uitgaan dat de afstand tot je sensor of film 50 mm is.



Omdat je zo lang belicht kun je een aantal keren
flitsen in één foto, scherpstellen hoeft niet!





Pinholen wordt schilderen omdat  alles een beetje
onscherp blijft





Hoe fotografeer je een geur of gevoel?



Wil je écht tele, dan moet je wel sjouwen…



Belichtingstijd??



Deze foto:



Werd hiermee gemaakt:



Als je een filmpje gebruikt en je oude
kleinbeeldcamera sloopt heb je ineens

een heeeel klein camera’tje:



En dat kan overal in…(wel eerst tandenpoetsen!)
foto Justin Quinnel



Je ziet het principe overal terug:
Zo kan je óók een zonsverduistering laten zien.



In klas 5 en 6 op de vrije school maakten we zelf
onze camera’s



Deze heeft 5 pinholes





Met deze tabellen berekenden we de
belichtingstijden:

Diafragma Volle zon Zacht zonnetje bewolkt Diepe
schaduw

90 11 sec. 35 sec. 2 M. 4 M.

128 35 sec. 1 M. 4 M. 10 M.

180 1 M. 3 M. 8 M. 16 M.180 1 M. 3 M. 8 M. 16 M.

256 2 M 5 M. 15 M. 40 M.

360 4 M. 12 M. 30 M. 100 M.

Sec. is seconde, M  betekent minuut



En dit waren de resultaten:









Niet alleen de brandpuntsafstand, maar ook je opnameformaat
bepaalt of je nou groothoek of tele in handen hebt.
Brandpuntsafstand 70mm (de dikte van de doos)!!!



Met vijfvoudige pinhole op kleurnegatieffilm:



Een 360 graden panorama, hoeveel gaatjes?



Terug in Loosdrecht: Je kijkt heel anders









Of zo:
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een badkamer op een druilerige zondagochtend wordt
bijna etherisch



















De zone plate
Verder op zoek naar de innerlijke poëzie van de dingen

Maar eerst: hoe werkt het?



Werking van de zone plate
Het ringenpatroon van de zone plate is precies

zó uitgekiend dat de golflengtes die erdoor heen
vallen elkaar precies in één punt versterken:

=



Dat ‘brandpunt’ zorgt voor een soort scherpte.
Anders dan met een lens is niet zó precies te definiëren dat dat voor
alle doorvallende golflengtes geldt: tegelijkertijd is er ook een soort
flu. Ook is die ‘scherpte’ per golflengte verschillend. Bij iets wits
(alle golflengtes) zijn verscherping en flu maximaal.
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Het was er in
December bitter
koud, en koffie
zat er niet in…


