Kunstenaars zijn het.
Fotografen die op het moment
van afdrukken een stukje tijd
bevriezen. Met hun beelden
vertellen ze unieke verhalen,
zetten ze de kijker op het
verkeerde been of transporteren
ze je naar een compleet
andere wereld.
Horeca- en foodfotografen kiezen hun specialisme zelden
per ongeluk: vaak ligt er een diepgewortelde fascinatie aan ten
grondslag. Vervolgens is het hun vak om die passie op originele,
conceptuele en zinnenprikkelende wijze vast te leggen. Of dat nu
het tot in perfectie gestileerde eten van de chef, de dronkenlach
van de gast, of de herkomst van een ingrediënt is.
Food Photo Festival 2019
•	Tweejaarlijks internationaal festival, volledig
in het teken van foodfotografie.
•	Driedaags festival met verschillende events,
zoals workshops, conferenties, netwerkdiners
en portfolio reviews.
•	Gemiddeld 300-400 deelnemers, 7.000-10.000
bezoekers aan de foto-expositie.
•	Deelnemers: fotografen, foodstylisten,
beeldredacteuren en kunstinkopers uit
27 landen, op alle 5 continenten.
•	Ca. 20 fotografen zijn geselecteerd voor de
printed exhibition. Ongeveer 50 fotografen
zijn geselecteerd voor de video screenings.
•	Volgende editie: juni 2021 (onder voorbehoud).
Tekst: Moniek de Jongh | Research: Nina Slagmolen
www.foodphotofestival.com

Food Inspiration’s eigen fotografe Nina Slagmolen bezocht
eerder dit jaar het tweejaarlijkse Food Photo Festival in Vejle en
raakte gefascineerd door de bijzondere reportages en beelden
die ze daar zag. Uit alle exposanten selecteerde ze vier fotografen
met een bijzonder beeldverhaal en een unieke fascinatie.

SASKIA DE WAL, NEDERLAND

voor etende mensen
Wat fascineert jou?
“Ik ben gefascineerd door pleasure.
Een goed synoniem in het Nederlands
bestaat er eigenlijk niet. Ik geloof in de
rauwe schoonheid van het leven. Pleasure
is voor mij het (multi)zintuiglijk genot van
eten, omdat eten – net als seks – met alle
zintuigen gedaan moet worden.”
“Daarnaast ben ik gefascineerd door
lege borden. Als ik zelf uit eten ga dan
staan mijn Insta-stories erna vol met
lege borden. Lege borden maken me
nieuwsgierig. Wat lag er op het bord?
Wie heeft het leeggegeten? Heeft de
tafelgenoot meegekeken terwijl de ander
aan het genieten was? Heeft de eter iets
laten liggen? Of is het bord helemaal
schoongelikt?”
Over Celebrating Pleasure
“Op de Fotoacademie zeiden ze me
dat ik geen etende mensen meer moest
fotograferen. Maar ik heb doorgezet waar
ik in geloof. En ik geloof in pleasure. Ik vind
dat er geen regels of restricties zijn als het
om genieten gaat. Federico Fellini zei altijd:
‘Vertrouw nooit een vrouw die niet van
eten houdt, want zij is zonder enige twijfel
frigide in bed.’ Daarom werk ik in mijn
studio met echte vrouwen, liefst plussize,
die kunnen genieten. Echte modellen
acteren te veel naar mijn zin.”
“Voor deze serie heb ik het eten zelf
bereid en mijn man – sterrenchef Menno
Post – heeft de sauzen gemaakt. De smaak
beleving was top en het genieten niet
geënsceneerd. Het is echt, mijn beelden
zijn echt. Ik retoucheer beslist niet. Ik heb
bewust gekozen om zonder kleur te werken
omdat zwart-wit de kijker stuurt om echt
te zien wat er in het beeld gebeurt, waar
het over gaat. Ik geloof in de echte en
rauwe schoonheid van vrouwen. Niet de
in de media opgedrongen onrealistische
schoonheidsidealen. Ik wil juist echte
schoonheid laten zien en zo een steentje
bijdragen aan de zelfacceptatie van
vrouwen.”
www.saskiadewal.nl
instagram: @saskiadewal

KLAUS PICHLER, OOSTENRIJK

voor de uitstervende
buurtcafés van Wenen
Over Golden days before they end
“In deze serie en het gelijknamige boek
brengen we een deel van het ‘oude’ Wenen
in beeld dat op het punt staat om uit te
sterven. De zogenaamde ‘Beisl-cultuur’
heeft het dagelijks leven van Wenen lange
tijd gevormd. Een tijd waarin de working
class aanzien had en trots was working class
te zijn. Een tijd van snelle biertjes tijdens
de lunchpauze, van gehaaide oplichters die
zich voordeden als gentlemen, van levende
legendes met vreemde gewoonten en
bijzondere bijnamen. Tegenwoordig is die
glorie vergaan. Veel van de regulars kampen
met verslavingen of hebben financiële
problemen. Voor sommige mensen zijn
deze bars letterlijk hun laatste schuilplaats.
Ze hebben een matras in de berging van de
bar en zouden zonder dakloos zijn.”
“Het project begon in 2012 toen
schrijver Clemens Marschall me vroeg
of ik geïnteresseerd was om samen een
project te starten. Hij had als gast een
aantal bars bezocht en was gefascineerd
door de mensen en de sfeer. Toen ik zelf
voor het eerst in dit soort bars kwam, werd
ook ik direct gegrepen door de vibe. En ik
merkte dat ik goed met deze mensen kon
opschieten. Clemens en ik voelden de drang
om haast te maken met dit project omdat
er net een hausse van sluitingen aan de
gang was. We wilden zoveel mogelijk van
deze bars bezoeken voordat ze de deuren
permanent zouden sluiten.”
“Sinds de start van het project is al meer
dan een derde van de geportretteerden
voor dit boek overleden. Ook veel bars zijn
inmiddels permanent gesloten. Het zou
praktisch onmogelijk zijn om hetzelfde boek
nu opnieuw te maken. Ik denk dat mensen
over een paar jaar naar deze stad komen en
niet zullen geloven dat deze plaatsen ooit
hebben bestaan. Er zijn ook geen sporen
meer. Ze zijn gewoon weg.”
Wat is jouw signatuur?
“Ik ben niet officieel opgeleid tot
fotograaf, maar kom vanuit de sociale
wetenschap en architectuur. Daardoor ben
ik gewend om al ver voor de feitelijke
fotoshoot te starten met het uitwerken van
een concept. Het startpunt is voor mij altijd
het onderwerp zelf: een beeld kan slechts
zo sterk zijn als de bedoeling erachter.
Hoe meer diepgang een idee heeft, hoe
meer lagen aan een foto of fotoserie kunnen
worden toegevoegd. De esthetiek van mijn
foto’s verschilt erg van elkaar: ik probeer
voor elk project de perfecte beeldtaal te
vinden die mijn intentie op een interessante
en soms grappige of ironische manier kan
illustreren.”
www.klauspichler.net
instagram: @thepichlerklaus
© Klaus Pichler / Anzenberger

WESLEY DOMBRECHT, BELGIË

voor ontkiemen
Over Germinating: edible foods
“Van nature ben ik zeer nieuwsgierig,
dus toen ik bezig was met een serie beelden
over ontkiemen en rotten, heb ik veel
geëxperimenteerd met de ontkieming van
allerlei ingrediënten zoals groenten, pitten
uit vruchten en gedroogde ingrediënten.
Tijdens mijn research ontwikkelde ik
een fascinatie voor het kiemproces van
gedroogde ingrediënten. En dus besloot
ik om daar een aparte serie over te maken.
Er zit ook veel symbolisme in: het is als een
constante cyclus van leven en dood.”
“In deze serie wil ik de kijker een andere
blik geven op een product. Wat zij meestal
zien als enkel een gedroogd product
om mee te koken, is juist heel boeiend
als je ziet welke evolutie het ondergaat.
Van vier ingrediënten maakte ik steeds
twee beelden. Een sepia beeld bij de start
van de ontkieming, wanneer het embryo
dat binnenin zit ontwaakt. Dit zijn de
close-up beelden in gewichtsloze zwevende
vorm. In de weergave heb ik gespeeld
met het idee ‘zoeken van een richting
door zwaartekracht’. Daarna heb ik een
tweede beeld gemaakt wanneer de kiem is
geëvolueerd tot een scheut met wortels die
op zoek gaan naar voeding.”
Wat is voor jou de kracht van beeld?
“Je kunt in een beeld de essentie tonen
van iets wat met woorden niet te beschrijven
is. Als je aandachtig genoeg kijkt, zit in alles
een vorm van schoonheid. Beelden zijn een
ideaal medium om die schoonheid naar
boven te brengen en in de juiste context te
plaatsen. Neem een rottende aubergine.
Iets wat op het eerste oog heel vies lijkt,
maar als je beter kijkt zijn de kleuren en
texturen juist heel bijzonder.”
Wat is jouw signatuur?
“De rode draad in mijn vrije werk is te
beschrijven als conceptuele, schilderachtige,
tijdloze beelden met zwevende objecten die
soms een surreëel gevoel geven. Vroeger heb
ik veel geschilderd en was ik gepassioneerd
door onderwerpen als licht, kleurentheorie
en compositie. Nog altijd heb ik een
fascinatie voor schilderkunst. Mijn vader
was artistiek schilder en van kleins af aan
werd ik omringd door kleuren, verf en
schilderijen. Dit heeft mijn persoonlijke
fotografiestijl sterk beïnvloed. Ik benader
fotografie ook als een schilderij. Ik
beschouw het als een kunstobject dat je als
decoratie aan de muur kan hangen. Ik kies
een zeer grafische aanpak en werk graag in
vierkant formaat, waarin de compositie en
styling minimalistisch zijn.”
www.foodshot.be
instagram: @foodshot_wesley_dombrecht

CHRIS TONNESEN, DENEMARKEN

voor insecten eten
Wat fascineert jou?
“Natuurlijk fascineert eten me enorm.
Daarom heb ik het als primaire focus
gekozen voor mijn fotografie. Als ik qua
beroep niet de camera ter hand had
genomen, zou ik in plaats daarvan kok
zijn geworden. Ik heb veel respect voor de
chef-koks die in hun kleine keukens werken
en elke dag geweldig eten bereiden dat
goed smaakt en daarnaast het vermogen
heeft om de manier waarop mensen denken
over eten en hun plaats in de wereld te
beïnvloeden. Hun harde werken inspireert
mij om even hard te werken en zorgt dat ik
altijd mijn uiterste best doe om hun werk op
de best mogelijke manier te portretteren.”
Over On eating insects
“Ik wilde laten zien hoe geweldig en
lekker gerechten met insecten kunnen
zijn, als het meer is dan een goedkope
eiwitbron. In eerste instantie vind je de
beelden misschien gewoon mooi, pas als
je een paar seconden langer kijkt, zie je de
insecten. Misschien doet dat je vervolgens
eerst walgen, maar hopelijk laat de
eenvoudige en krachtige uitstraling van de
beelden dit omslaan van lichte afkeer naar
nieuwsgierigheid en tenslotte trek.”
“In 2008 richtte Noma in Kopenhagen
een culinair laboratorium op met de
naam Nordic Food Lab met als enig doel
onderzoek te doen naar de wereld van
smaak. In 2011 ging het Lab op zoek naar
de wereld van entomofagie – het eten van
insecten door mensen. De foto’s vormen
het sluitstuk van een lange zoektocht over
de hele wereld, om meer te leren over
insectengastronomie. Daarbij gingen de
onderzoekers op zoek naar plaatsen met
een lange traditie in het eten van insecten.
De kennis namen ze mee terug naar
Denemarken om daar de Nordic cuisine
te verrijken.”
“Een vriend van me woonde op een
woonboot tegenover het Nordic Food Lab.
In de tijd waarin zij daar aan hun insecten
onderzoek werkten, spendeerde ik vele uren
op de boot van mijn vriend. Ik heb hun werk
jarenlang met interesse gevolgd en op een
gegeven moment ontstond de gelegenheid
om met hen aan een boek te werken.
Het was een natuurlijke ontwikkeling,
ontstaan vanuit een vriendschap gebaseerd
op nieuwsgierigheid die uiteindelijk
resulteerde in een meer professionele kans.
Alle foto’s zijn afkomstig uit het boek On
Eating Insects: Essays, stories and recipes.”
www.christonnesen.com
instagram: @chrisopandertonnesen

