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Doelstelling 
Met deze fotoreeks wil ik vooral mensen met een professioneel ambachtelijk verleden in beeld 
brengen inclusief hun verhaal, in hun eigen atelier/ ecosysteem/ wereld(je).  
 
Daarbij focus ik vooral op personen die een persoonlijke passie hebben en daar al enkele 
decennia mee bezig zijn. Dit laat toe om ook de authenticiteit en het intense niveau van hun 
vakmanschap en de bijhorende kennis en kunde mee in beeld te brengen. 
 
Het charisma van deze doelgroep is hierbij ook een sterk gegeven, hun karakter en uitstraling 
dragen eveneens sterk bij tot de diepgang van de fotoreeks. 
 
Per sessie wordt dit op diverse manieren in beeld gebracht: 
- Algemene foto met model in hun omgeving (“omgeving + model”) 
- Foto model + typische attributen/ items (tools, werkstuk, …) 
- Handen als belangrijkste werkinstrument 
- ... 
 

Wie is mijn publiek 
De kunst van het portretteren is al eeuwenoud  (o.a. schilderkunst en later ook fotografie) en 
heeft een grote functie als herinnering en situatieschets van mensen doorheen de tijd. Voor de 
kijker is het in vele gevallen eveneens boeiend om naast de persoon zelf (kleding, stijl) ook meer 
te weten over zijn/ haar kennis en activiteiten. 
De directe omgeving van de persoon meenemen in het portret zal de kijker een dieper inzicht 
geven in de persoon , en in tweede instantie ook over hun (oude) ambachten. 
 

Oproep 
Door de aard van het onderwerp zijn de modellen minder goed vindbaar via de gebruikelijke 

kanalen (sociale media, internet) maar veeleer door mond-tot-mond informatie uitwisseling. 

Hiermee dan ook deze rondvraag voor „modellen‟/personen die aan bovenstaande beschrijving 

voldoen in de brede zin van het woord. 
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Qua activiteiten kan dit zeer divers zijn, zoals te lezen in onderstaande niet-limitatieve 

opsomming: 

 

- Horloge/klokkenmaker 

- Beeldhouwer metaal/ steen/ hout 

- Muziek instrumenten bouwer (viool, …) 

- Timmerman 

- Tekenaar 

- Kapper/barbier 

 

- Garagist vintage auto‟s 

- Fietsenmaker 

- Leerbewerker/ handtassen/ leerworkshop 

- Boekbinderij 

- Kleding/ naai atelier 

- ... 

 
Praktisch 
Deze fotoshoots nemen typisch 2 a 3 uur in beslag waarvan (gespreid over deze duur) het model 

circa 30 minuten poseert. Het opstellen van de belichting, uitwerken van verschillende 

composities enz. vullen de rest van de tijd. 

De fotoshoots vallen onder „TFP‟ (Time for Pictures), d.w.z. dat er geen onderlinge betalingen 

aan verbonden zijn, beide partijen steken er enkel hun tijd en inspanning in. 

Het model krijgt als wederdienst: 

- via email: de afgewerkte foto‟s in klein digitaal formaat met logo van „GD Photography‟ 

- een afdruk in formaat 20x30cm. 

Bijkomende afdrukken (formaat, andere foto) kunnen bij mij tegen de gebruikelijke vergoeding 

bekomen worden. 

 

Voorbeelden 
Hieronder reeds het resultaat van een eerder werk binnen dit project: 
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