
Aansprekend exposeren. 

 

Vaak kom ik op tentoonstellingen van fotoclubs en ook op plaatselijke 

manifestaties, zoals de expositie van Foto Nationaal en wordt daar 

geconfronteerd met een rijtje foto’s afmeting 40x50 cm, keurig in een lijstje 

naast elkaar uitgelijnd, soms zit er een bordje onder geplakt waarop staat wie de 

maker is en soms ook wat hij heeft bedoeld. 

 

Als we ons trachten te verplaatsen in de bezoeker van de tentoonstelling. 

Overigens bij dit soort exposities vaak clubleden met hun familie, soms ook 

leden van clubs uit de afdeling. 

 

Opvallend is dat het bezoek van dit soort zaken zeer matig is en ik denk dat we 

ons moeten afvragen hoe we daaraan een twist kunnen geven die onze expositie 

aantrekkelijker maakt. Daarom heb ik een aantal raadgevingen, die ik in de loop 

der jaren met vallen en opstaan heb bijeengebracht. 

 
Anders exposeren, 

Deel 1 

Vragen aan de bestuurder 

 

1. Hoe exposeert je club momenteel? Bejaardenhuis, Oude school, 

groepsexpositie met anderen in achterafzaaltjes? Of anders 

2. In hoeverre ben je bekend in de vestigingsplaats/regio? 

3. Hoe wordt je bekend met de diverse instanties die kunst e.d. propageren? 

Netwerken !!!!!!!!!!! 

4. Hoe organiseer je een aansprekende ruimte voor een expositie. 

Zoeken!!!!!!!!!!!!!!!. Mensen benaderen. 

 

Ideeën 

Organisatie: 

 In je club een aantal enthousiaste mensen zoeken, die samen een 

werkgroep gaan vormen, die op zoek gaat naar ruimtes en 

gelegenheden. 

 Een altijd werkende suggestie is bijvoorbeeld naar de wethouder 

van cultuur van de gemeente gaan en samen met deze persoon een 

thematische tentoonstelling over de gemeente maken. 

Gemeentehuizen hebben altijd een ruimte om te exposeren. Als 

extra lokkertje kan je foto’s, na de tentoonstelling, aan de gemeente 

aanbieden voor het archief. Dit heeft 2 voordelen je raakt bekend 

met de beleidsambtenaren en zij zijn op de hoogte van de 

mogelijkheden die een fotoclub heeft. (Deze contacten moet je wel 

warmhouden). 



 Zoek contact met andere vormen van kunst, zoals beeldhouwers, 

schilders, dichters, voor deze mensen is het een levensbelang dat 

hun werk wordt gezien en alles wat daaraan mee kan helpen wordt 

dankbaar aanvaard. Wij exposeren al jaren samen met een groep 

kunstschilders in het Zeister Slot een zeer luxe gelegenheid. De 

kosten hiervan worden voor een deel gedragen door de afdeling 

cultuur van de gemeente. 

 Tracht sponsoring te zoeken, bij winkeliers, bedrijven enz. in de 

regio. 

 Ook de gemeente heeft altijd wel ergens een potje met geld. Als je 

overigens sponsoring vraagt moet daar wel wat tegenover staan. De 

naam of logo van het bedrijf op het affiche of op de uitnodiging. En 

de verzekering dat je een behoorlijk aantal bezoekers trekt. 

 Als je dan een ruimte gevonden hebt en dat kan van alles zijn, maak 

dan de nodige tam tam dmv. Affiches, uitnodigingen, niet van die 

A4tjes met een tekstje. Nee zoek iemand die een leuke kaart kan 

maken, stuur die in een envelop naar de genodigden. Maak een leuk 

affiche, dat hoeft via een copyshop niet zo duur te zijn en hang dit 

affiche overal op. Nodig aansprekende mensen uit. De plaatselijke 

kunststichting, de winkeliers en de directies van bedrijven in de 

buurt. Zorg voor  een officiële opening door bijvoorbeeld de 

wethouder, de burgemeester, of voor mijn part de commissaris van 

de koningin. Zorg voor een glas wijn voor alle bezoekers. Muziek 

tijdens de opening, dat kan door een plaatselijke harmonie of 

zangkoor worden verzorgd. Denk wel aan een receptieboek. 

 

Maak er een dusdanig feest van dat alle bezoekers (ook de belangrijke mensen 

zoals burgemeesters ed.)  denken daar wil ik volgende keer weer naar toe, 

daarmee créeer je een netwerk. 

 

        

         En daar hangt dan de tentoonstelling,  

 

 

 

 

de opening is voorbij, het wachten is op de bezoekers. Je hebt er alles aan 

gedaan, de hele gemeente en omgeving is op de hoogte, alle clubs in de afdeling 

(of zelfs landelijk) hebben een uitnodiging gekregen. 

Uiteraard zorg je dat iedere dag van de tentoonstelling er iemand van de club 

aanwezig is om de gasten te ontvangen en uitleg te geven. 

Er liggen flyers van de tentoonstelling en een lijst van de exposanten. 

 



Nu gaan we ons even verplaatsen in de te verwachten bezoekers, ik weet dat het 

moeilijk is, maar laat je verbeelding werken. 

Stel je voor, je weet niets van fotografie en je bent in een stad of dorp. Het 

regent en je leest dat er ergens (meestal in een bejaardenhuis, 

verenigingsgebouw of een andere niet erg aansprekende plek een 

fototentoonstelling is. 

Je gaat er vol verwachting naar toe en wat zie je een rijtje foto’s in 

aluminiumlijstjes allemaal afmeting 40x50cm, allemaal op dezelfde hoogte 

allemaal op dezelfde afstand van elkaar. En o ja de naam van de maker staat er 

in kleine lettertjes onder. 

De meeste mensen denken dan getver!!!!!!!!!!  wat saai en gaan weer weg. En 

dat is zonde want alle leden van de exposerende club hebben hun uiterste best 

gedaan op hun inzending. Mooi afgedrukt, mooi passe-partout. Stuk voor stuk 

kunstwerkjes. Maar op een dusdanig saaie manier opgehangen dat het na de 

derde foto al verveelt. Goede graadmeter is meestal je vrouw, als die zegt kijk jij 

maar ik wacht wel buiten, dan weet je het wel. 

 

Dat kan anders, leuker creatiever, aantrekkelijker voor de bezoeker. 

Overigens, waarom moet foto’s altijd een buitenmaat van 40x50cm hebben? 

Omdat een of andere verlichte ziel in de fotobond ooit gedacht heeft, dat foto’s 

voor een wedstrijd dezelfde buitenmaat moeten hebben. 

Het allerbelangrijkste is dat je dit idee, gelijk overboord zet. 

Ik heb tentoonstellingen van vakfotografen gezien.  

Waarin fotootjes van 13x18 cm werden geëxposeerd in een passe-partout van 

50x60cm. Stuk voor stuk kleine kunstwerkjes. Het dwingt de beschouwer 

overigens om heel goed te kijken. 

Ik heb ook foto’s gezien van 1x1 meter, dat knalt  er ook uit.  

 

Ik geef jullie een paar ideeën voor anderssortige, interressantere exposities: 

Kijk eens rond in galeries, maar ook in winkeletalages zoals de Bijenkorf, of in 

mooie boetieks. 

Zie hoe een object is uitgelicht en aandacht trekt. Ik weet wel dat een hele 

fotoclub moet exposeren alle leden dus. Maar toch!!! Beperk de hoeveelheid 

beelden. Heer Ollie B. Bommel uit de Tom Poes verhalen is een gulzig iemand. 

Hij zegt veel is lekker. Maar een goed Nederlands spreekwoord zegt. 

In der Beschränkung zeigt sich der Meister. 

 

Ga eens in een museum kijken. Schilderijen hangen ooit in rijtje keurig 

uitgelijnd naast elkaar. Ze zijn meestal van diverse afmetingen en verspringen 

t.o.v. elkaar. 

 

In een kleine ruimte kan je bijvoorbeeld foto’s tussen perspex platen klemmen 

die vrij in de ruimte worden gehangen. Dat maakt de foto’s ruimtelijker, 



eigenlijk een soort driedimensionaler. Voor de fotobond heb ik een 

tentoonstelling in Naarden Vesting  op deze wijze opgehangen.Wel v.t.v. met de 

eigenaar van de ruimte overleggen of dat mag. 

 

Als je de mogelijkheid hebt, koop dan op de lapjesmarkt bijvoorbeel dunne 

gekleurde stof, waarmee je de achtergond kan bekleden. Die stof als je die met 

etalagespijkertjes kan vastzetten is zo voor een volgende gelegenheid weer te 

gebruiken 

 

Ruimtes met veel glas, kan je bijvoorbeeld benutten door je foto’s op 

transparante sheets te af te drukken. Kastje maken van latjes van 5 of 10cm 

breed. Sheet achterin en met dubbelzijdig kleefband tegen het glas exposeren. 

Als de kastjes diep genoeg zijn zie je de mensen wachten voor de kastjes. Want 

mensen zijn nieuwsgierig. 

 

Je kan foto’s insealen en in het stadspark aan de bomen hangen. Wij hebben dat 

een keer gedaan met een aantal dichters, die ofwel geïnspireerd door de foto 

waren of de fotograaf was geïnspireerd door de dichter. 

 

Je kunt met de winkeliers in een winkelstraat een deal maken om de foto’s in de 

etalage te zetten. En dan, in samenwerking met de plaatselijke krant, een 

wedstrijd maken voor de beschouwers. Waarin deze kunnen participeren in de 

tentoonstelling door een foto in te leveren die ook mee wordt geëxposeerd. 

 

Dit waren een paar ideeën. 

Het staat jullie vrij om hiervan gebruik te maken of hierop verder te borduren. 

Ik ben ervan overtuigd, dat als jullie een avondje gaan zitten brainstormen in 

jullie clubs met de leden, dat er nog meer heel leuke suggesties uit komen. 

Ik ben benieuwd naar jullie volgende expositie. Zeist Mei 2012. 

Dick van Groningen Schinkel Email: dickvgroningen@hetnet.nl  
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