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Een mengeling Uom
werkehfleheiden interpretatie

[tekst] Anton Staartjes
De historie. drama en diepgang in de fotografie van Maartje Roos tonen een veel
ouder beeld van de fotografe dan haar leeftijd aangeeft. 'Een oude ziel' noemen ze
dat in Friesland. Bij het mengen van werkelijkheid en interpretatie in de
geconstrueerde fotowerken staat authenticiteitbij Maartje Roos voorop.

“Ik gebruik de fotografie om mijn verha-
len in één beeld te kunnenvertellen. Dat
is mijn uitdaging", zegt Maartje Roos
(1986) over haar fotowerk. ’Schilderijen'
is de gedachte die zich al snel aandient
bij het bekijkenvan haar indrukwekken-
de portfolio. I-Iaar fotografie is gaenexac-
te weergave van de werkelijkheid, maar
een uit fotografische beeldelementenop-
gebouwde constructie van wat zij met de
foto wil vertellen. Een schilder kan zich
bij het schilderen van bijvoorbeeld een
landschap aan de waarneming houden.
Toch heeft hij de mogelijkheid om naar

eigen inzichtbelangrijkeelementenvoor
de betekenisof compositie van het schil-
derij toe te voegen of weg te laten. Het-
zelfde doet Roos in haar fotowerk: met
een bestaande werkelijkheid als achter-
grond vertelt zij met het componeren
van de diverse beeldelementenhaar ei-
gen verhaal.
'Schilderen’is een kwalificatiedie ze wel
begrijpt. Op de middelbare school vond
ze het vak Beeldende Vorming,met teke-
nen en schilderen, al erg leuk. Ze was er
goed in en haalde er hoge cijfers voor.

Om na haar eindexamen iets creatiefs te
gaan doen, was voor haar dan ook een

logische keus. De toelatingscommissie
van de Minerva Acadernie in Groningen

vond haar echter nog te jong. Het werd
daarom Fotonica, een MBO opleiding in
Drachten. De keuze voor I-‘otonica en de
fotografie was geen toevallige. Haar va-
der had een reclamebureau.Het maken,
ontwikkelen en afdrukken van foto's
was een deel van haar opvoeding. Op
zestienjarige leeftijd verzorgde ze a1 op-
drachten voor bedrijven, zoals het ma-
ken van portretjes van jubilarissenen
overzichtsfotds van een nieuw pand.
Fotonica. waar ze in het tweede jaar be-
gon, is een technische opleiding. Ze
kreeg er lessen over de analoge fotogra-
fie. optica en elektrotechniek.Informatie
die ze nu essentieel acht voor haar werk
als fotograaf. De aan de opleiding ver-
bonden stage Persfotografie bij de Leeu-
warder Courant vond ze interessant. Toch
brachtjuist dit werk haar het verlangen
om met haar fotografie niet alleen de
werkelijkheid te willen vastleggen. Ze
wilde met de fotografie ook haar eigen
verhaal vertellen. Die mogelijkheid
bracht de kunstacademie. Na een half
jaar de opleiding aan ArtEZ in Zwolle te
hebben gedaan, koos ze voor de net ge-
opende Potoacademie in Groningen. Ze
was goed genoeg om in het tweede jaar
te beginnen.Helaas was er aan de splin-

"AUTHENTICITEITIS VOOR MIJ HEEL BELANGRIJK. IK MAAK
DAAROM GEEN GEBRUIK VAN ARCH|EF- OF STOCKFOT0'S"

ternieuwe Fotoacademienog geen twee-
dejaan

LICI-ITINVAL
De serie Harlingen, die ze op de Fotoaca—
demie maakte. was het begin van haar
eigen verhalen met de fotografie. Roos:
“Ik ging ’s ochtends vroeg naar de haven
van I-Iarlingen. Eerst alleen maar om te

kijken wat ik als elementen in de fotose-
rie kon gebruiken, de dagen erna om

daadwerkelijk de foto’s te maken. Na de
serie Harlingen is mijn aanpak eigenlijk
niet meer gewijzigd. Bij ieder project ga
ik eerst kijken wat mogelijk is. Ik kwam
er al vrij snel achterdat ik ieder beeld dat
ik in gedachten heb ook werkelijk kan
maken. Het gaat echter niet vanzelf. Ik
moet er wel zorgvuldig naar zoeken. Bij-
voorbeeld mijn project Ode aan de harpin-
nist. In de krant las ik een artikel over
een barpianist. In het verhaal waren in
de vorm van historie en drama alle ele-
menten aanwezig om mijn fantasie aan
het werk te zetten. Het verhaal kwam als
vanzelf.
In Leeuwarden bekeek ik een aantal
kroegen. Eén ervan vond ik helemaal bij
mijn ideeén passen. De eigenaar reageer-
de enthousiast en werkte volledig mee.

Hij trornmelde zijn personeel op die als
figuranten in het verhaal acteerden. De
piano - een vleugel eigenlijk — waar het
om ging, was moeilijk te vinden. Ik had
er een specifiek idee over. Uiteindelijk
vond ik hem in een winkel voor tweede-
hands muziekinstrumenten."
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“Alle onderdelen die in een afbeelding
voorkomen,fotografeer ik zelf. Dat moet
ook wel want om de juiste illusie van
‘werkelijkheid’ te creéren, moet alles
goed zijn. Niet alleen het standpunt van
waar vandaan je fotografeert, maar ook
het licht. De lichtinval moet op alle on-
derdelen van de afbeelding hetzelfde
zijn. Daarbij komt het tekenen, dat ik
veel vroeger veel heb gedaan, goed van
pas. Ik tekende veel na. Daarvan leer je
kijken: hoe een voorwerp door licht en
schaduwwerking ook echt een vorm

wordt. Iedere foto die ik als onderdeel
voor het totaalbeeld gebruik, maak ik
speciaal voor juist die ene afbeelding.
Authenticiteitis voormij heel belangrijk.
Voor mij betekent dit dat het gefotogra-
feerde beeldelement daadwerkelijk een
relatie met het verhaal heeft. Ik maak
daarom geen gebruik van archief- of
stockfoto’s."
"Bij de uitvoeringvan mijn eerste projec-
ten maakte ik eerst een schets van hoe
het er uit zou moeten zien. Aan de hand
van die schets verzorgde ik de invulling.
Voor mijn afstudeerproject I-‘airytales and
Stories aan de Fotoacademie maakte ik
vooraf uitgebreide schetsen. Voor het
vrijewerkdat ik nu maak, doe ik dat niet
meer. Ik ben inmiddels zo getraind dat
een schets niet meer nodig is. Wel schrijf
ik als een verhaal uit wat de afbeelding
moet vertellen. Bij het uitvoeren van op-

drachtenmaak ik nog wel schetsen. Ben
opdrachtgever wil immers weten waar

hij aan toe is."

PHOTOSHOP
Met de serie Fairytales and Stories over

sprookjes als Vrouw Holle en Peter Pan
studeerde Roos in 2010 cum laude af aan
de I-‘otoacademie. Toen begon het echte
werk al zelfstandig fotograaf. Ze ging als
‘lifestyle’ fotograaf werken voor een fo-
tobureau. Haar passie was echter om
met autonomefotografie haar eigen ver-
halen te vertellen. Ze stopte in 2012 met
werken voor het fotobureau. Roos: “Om
me volledig op mijn verhalen te kunnen
focussen, kon ik het er niet bij doen. Het
maken van mijn fotowerken is erg ar-

beidsintensief.Voor de foto’s zelf gebruik
ik full-frameCanon camera’s. Ik werlc op
de computer met Lightroom en Photo-
shop. Lightroom gebruik ik eigenlijk al-
leen maar om de foto's die ik nodigheb te
selecteren. Het eigenlijke werk gebeurt
in Photoshop. Ben groot deel daarvan be-
staat uit het 'vrijstaand’ maken van de
diverse onderdelen. Daarvoor gebruik ik
uitsluitend de selectiegereedschappen
van Photoshop. Voor losstaande figuren,
zoals modellen of voorwerpen, gebruik
ik een zo egaal mogelijke achtergrond.
Dat scheelt bij het vrijstaandmaken heel
wat werk."
“I-letopbouwen van de afbeeldingkan op

verschillendemanieren. Bijvoorbeeld als
een ‘stitch’ waarbij ik de diverse elemen-
ten tegen elkaar zet. Ook kan ik met een
‘basisbeeld' werken waar ik de diverse
onderdelen aan toevoeg. Het opbouwen
van de afbeeldingdoe ik door in Photo-
shop lagen aan te maken. Uiteindelijk,
als alle lagen zijn geplaatst en bewerkt,
heb ik zo’n tien tot twintig gigabyte aan

bestanden. Gelukkig is mijn Apple com-
puter krachtig genoeg om daarmee te
kunnenwerken."
“De foto’s zelf laat ik in beperkteoplage
afdrukken als giclee en lambda prints.
Ze zijn voor wat ik zelf mijn ‘fotokunst-
collectie' noem. Dat zijn de foto’s die ik
op exposities en via mijn website te koop
aanbied. De acquisitie en zakelijke kant,
zoals het benaderenvan galeries, doe ik
tegenwoordig zelf. Ik heb een tijd met
een tussenpersoon gewerkt. maar dat
bevielniet."

WERKEN IN OPDRACHT
“Naast mijn vrije fotografie werk ik re-

gelmatig in opdracht. Het leuke daarvan I

vind ik de samenwerking. Natuurlijk
weet een opdrachtgevervooraf wat voor
soort fotograaf ik ben; daarom vragen ze
me. Vaak ontstaat er dan een kader
waarin ik toch veel vrijheid heb. Belang-
rijke opdrachtgevers zijn onder andere
C1000, De Efteling en de ProvinciesGro-
ningen en Friesland."

.7-?(ll6 .' 85



F‘ FOTOGRAFIE

© Maartje Roos

FRIESE ROOTS
In 2018 is Leeuwarden Culturele I-Ioofd-
stad. Roos: “Samen met theatermaker
Jan Dirkvan Ravesteijn van het Kleinthe-
ater De Vier Pelikanenben ik een project
aan het voorbereidenover historische fi-
guren uit Friesland. De graficus Escher,
Saskia van Uylenburgh, de vrouw van

Rembrandt, en natuurlijk Mata Hari — er
zijn er nog veel meer — komen uit Pries-
land. Daarover zijn mooie verhalen te
vertellen met de beeldendie ik nu al voor
me zie."
"Ik voel me in veel opzichten verbonden
met Friesland. Zelf kom ik uit het grens-
gebied tussen de heide en de wouden.
Een ‘oud’ gebiedwaar in de loop der eeu—
wen weinig is veranderd. Daar kornt

waarschijnlijk mijn fascinatie voor ge-
schiedenis en volksverhalen vandaan.
Van de Provincie Friesland kreeg ik in
2013 de opdrachtom op plekken langs de
nog aan te leggen Centrale As (een nieu-
we autowegvan Dokkum tot Nijega) vast
te leggen wat verdwijnt of verandert. Het
werd de serie 4 Fryske Folksferhalen (4
Friese Volksverhalen. red.).”
“Eén van de verhalen gaat over De Spoek-
han fan de Simmerdyk (De spookhond van
de Zomerweg, red.). I-let verhaal speelt
zich af aan de Zomerweg tussen Hurde-
garyp en Burgum. In de afbeeldingwilde
ik de tijd weergeven waarin het verhaal
wordt verteld. Het afgebeeldewéldhfiske
(woudhuisje) lag toen aan een zandweg.
Die situatie heb ik weer teruggebracht

door het aan een zandweg af te beelden.
De zandweg zelf fotografeerde ik in een

naburig dorpje. Eén van de afgebeelde fi-
guren is mijn Vader die regelmatig in
mijn fotowerk figureert", vertelt de foto-
grafe.
De te fotograferen zandweg die Maartje-
Roos in de afbeeldinggebruikte, had één
nadeel: er kwamen steeds auto’s voorbij.
Bandensporen van moderne auto’s vond
ze niet passen dus telkensals er een auto
passeerde, ging Maartje Roos naar de
zandweg om de sporen uit te wissen. Ze
deed dit met de onvoorwaardelijke trouw
aan haar authenticiteitop echte ho11and-
se klompen. é-

www.roosphotography.nl
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