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Omdat er alleen foto's uit Utrecht cq. Overvecht getoond
worden, en consequent gebruik is gemakt van de pinhole-
techniek, is als titel "Utrecht Lensloos" gekozen.
Pinhole fotografie maakt gebruik van een oude techniek, die
een specifieke sfeer aan de foto's geeft. Door het gebruik van
zelfgebouwde camera's met een speldeprik ("pinhole") in
plaats van een lens ontstaat de klassieke camera obscura constructie.
Daarmee worden de foto's gemaakt, met vaak minutenlange belichtingen, en door het ontbreken van
lenzen ontstaat een zachte, dromerige afbeelding.
Dit gecombineerd met met een vaak erg laag camerastandpunt (op de grond gezet dus!) maakt van
alledaagse stadsgezichten iets bijzonders. Soms bijna onherkenbaar…

Ook worden een aantal door Danny zelf gemaakt camera's getoond, zodat te zien is met welke simpele
middelen mooie foto's gemaakt kunnen worden. Van een houten kastje tot gesloopte (spiegelreflex-)
camera's, voor een pinhole fotograaf is alle bruikbaar…

Over Danny Kalkhoven:
Ik ben als (amateur)fotograaf sinds medio 2002 gefascineerd door pinhole camera's.
Na het experimenteren in het kader van een fotografiecursus ben ik  er mee doorgegaan, en nu is
verreweg het meeste van mijn fotowerk gemaakt met deze techniek.
Op een of andere manier past het heel goed bij het type beelden dat ik graag maak, en is het in zekere zin
ook een bevrijding van het alsmaar zoeken naar betere, meer geavanceerde apparatuur.
Hoewel het knutselen met de techniek ook leuk is, zit er wat mij betreft ook een inhoudelijk voordeel aan
pinhole fotografie.
Het gebruik van de zeer simpele pinhole techniek zorgt er namelijk voor, dat alle aandacht gericht is op
het resultaat, en die geconcentreerde aandacht levert wat mij betreft waardevolle beelden op.  Want het
zijn uiteindelijk de beelden die zeggingskracht moeten hebben, ook zonder een uitleg over de gebruikte
techniek!

Meer info en openingstijden: www.gemeentebibliotheekutrecht.nl en www.xs4all.nl/~dkalkhov


