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Collage Vervallen & Verlaten
Jury: Jet Pronk
Bespreking alle collages:
1. Thema goed ingevuld; deze plek waar geleefd is, is nu zowel verlaten als in verval.
We kunnen ons t eenvoudige boerenleven in deze ruimtes ( ‘n boetje en ‘n keuken)
goed voorstellen, de sfeer is mooi gevangen door de rustige grijze kleurstelling met
hier en daar wat kleur in ’n verschoten attribuut. De 4 foto’s zijn afzonderlijk mooi en
sprekend, hebben elk een deur, raam, hoekje om, vormen samen een harmonieus en
verhalend geheel.
2. Qua thema is dit vierluik wellicht te vangen onder ‘ Vervallen’, dan stel ik me voor dat
’t bv. verweerde muren/ behanglagen o.i.d. zijn . Mooie patronen in 4x dezelfde
kleurstelling, daardoor passen bij elkaar maar ze lijken voor mij ook wat teveel op
elkaar om spanning/ onderlinge versterking op te roepen
3. Deze collage gaat voor mij eerder over ‘Sloop’ ( van de Ringersfabriek)dan over V&V.
De verschillende invalshoeken van de foto’s geven allen een stuk overzicht, geen
details, en er is vooral registrerend gefotografeerd. Daardoor blijft t geheel wat vlak,
en roept het niet veel bij mij op, geen beelden van het leven en werken dat zich hier
heeft afgespeeld.
4. Een recent begonnen verval doordat deze plek, en zeker ook het onderliggende idee/
de droom, nu verlaten is. Mooie afwisseling tussen overzicht en detail, fraai qua kleur
en versterkt doordat het typische blauw evenwichtig verspringt in de collage. Ik word
er bijna té vrolijk van en vraag me af of het thema versterkt zou worden als de
collage zwart-wit zou zijn…
5. In deze collage (en op veel van de afzonderlijke foto’s) valt heel veel te zien, de
meeste voorwerpen hebben hun beste tijd gehad en zijn roestig en oud, met hier en
daar wat kleur, de foto’s passen daardoor mooi bij elkaar. Maar…het voelt niet zo
verlaten en vervallen, eerder als een úitstalling’ van voorwerpen, en ik kan me er
geen verhaal bij bedenken, het is ook wat teveel ..ik mis een rustpunt waar mijn blik
wat kan blijven hangen. Met minder foto’s wellicht meer verhaal?
6. Deze collage van vooral schone lege fabrieksruimten met fraaie lichtinvallen, die
mooi in beeld gebracht en gegroepeerd zijn, brengt mij niet direct bij een gevoel van
Vervallen en Verlaten.. eerder van een wachten op wat er met en in deze ruimtes zal
gaan gebeuren. De gulden omlijstingen per foto ( hoezo verval?)zijn nogal prominent,

en afzonderlijk per foto misschien passend, vind ik ze aan elkaar geplakt té veel de
aandacht afleiden van de beelden zelf.
7. Hier is t thema Verlaten en Vervallen goed bediend, een oud boerderijtje in
verregaande staat van verval, hier en daar overwoekerd, uit elkaar aan t vallen, of al
ingestort. Er is uit allerlei hoeken gefotografeerd, we krijgen iets te zien van de
binnen en de buitenkant, verschillende ruimtes (o.a. de kleine koeienstal), maar toch
blijft t wat vlak, deels door t licht( grijze dag), deels doordat bv. De drie foto’s met
een raam, teveel op elkaar lijken en te weinig ínformatie’ geven over de context, bv
over de ruimte waar die ramen zich bevinden, of wat er door die ramen te zien is..Dat
maakt t geheel minder verhalend dan wat t zou kunnen zijn( vgl. collage 1)
8. Collage garage…valt in t thema Vervallen en Verlaten, ’t is éénduidig, alle foto’s zijn
gerelateerd, veel roest met hier en daar wat kleur, geheel is mooi in elkaar gepast.
Er is overzicht en detail, diversiteit in de foto’s. Toch is ’t net niet een verhaal van de
teloorgang van een garage, t blijft toch net teveel uitstalling, plus de letters zijn op de
grootste foto wat té prominent, die staan mijn beleving in de weg.
9. Deze collage geeft ons een fraai en sfeervol beeld van een verlaten en verweerd
industrieel buizencomplex ; we zien hoe metaal verkleurt in de tijd, van oranjeachtig
naar groen, met alle tussenschakeringen, dit wordt versterkt door hoe licht en
schaduw op de verschillende ronde vormen vallen. De foto’s vormen een goed
geheel, mijn blik wordt er echt door gevangen en dwaalt rond…prettig om naar te
kijken.
10.Deze collage moest ik even langer bekijken om te begrijpen wat ik zag, moderne
verlaten en dichtgetimmerde gebouwen. De kleur zakt er als t ware langzaam naar
onder toe uit, origineel qua beeld. Verval zie ik nog niet zo één twee drie..
Jammer dat we niets van context zien, dat maakt t voor mij moeilijk om me tot dit
beeld te verhouden…t roept geen beelden/ verhaal op van wat hier geweest is
11.Deze collage valt op omdat het een strook van 5 foto's is op één lijn. We zien eerst 3
sfeervolle foto's van een vervallen en verlaten huisje, t beeld gaat mooi van groot(
ruïne in omgeving) naar klein( intrigerende schildering binnen de muren).Wel beetje
jammer dat de lucht/ t licht niet 'tzelfde is. De laatste twee foto's zijn van mensen
aan een strand...eh??? Deze doen voor mij afbreuk aan t eerste gedeelte dat prima t
thema weergeeft en wat verder uitgewerkt had kunnen worden ipv iets nieuws toe
te voegen.

UITSLAG met nog iets meer redenering dan wat al bij collage zelf staat:

1. Collage 1, inhoudelijk goed, elke foto afzonderlijk is mooi, samen ‘n fraai geheel, roept goed
beeld op van t leven dat zich hier g heeft afgespeeld.
2. Collage 9, de schoonheid van t verweerde, de kwaliteit/ invalshoek van de foto’s én de
groepering heel fraai vindt, en omdat ik er graag naar kijk.
3. Collage 4 vanwege de afwisselende en mooie foto’s van overzicht en detail, en t goed
gecomponeerde verhalende geheel is meer dan de som der delen..
4. collage 7 valt net buiten de prijzen maar heeft t thema wel heel goed gediend…..

Namen bij de Collages
1. Tineke
2. Renno
3. Paul
4. Cris
5. Petra dG
6. Petra SvH
7. Karin
8. Ida
9. Ton
10.Peter
11.Frank

Uitslag van de wedstrijd:
1.Tineke
2. Ton
3. Cris
4. Karin

