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Digitale fotografie 
De opname van een kunstwerk kan analoog (met een film in de camera) of digitaal gemaakt 
worden. Het is ook mogelijk om een negatief of dia, of de afdruk daarvan te scannen.  
De chip van de camera moet voldoende pixels kunnen opnemen om een groot formaat 
afdruk te kunnen maken. Voor een foto op A4-formaat zijn zeker vier miljoen pixels nodig, 
voor de nieuwste camera’s is dit geen probleem.  
 
 
Statief 
Bij het fotograferen van een kunstwerk is het van belang om een statief te gebruiken om het 
camerastandpunt te fixeren en om geen bewegingsonscherpte te krijgen. Zonder statief is 
het stukken lastiger om geen vertekening te krijgen in je beeld.  
 
 
Verlichting 
De verlichting bij het fotograferen is van essentieel belang. Gekleurde lampen geven een 
gekleurde opname maar ook gewone of halogeen lampen geven veel geler licht dan 
daglicht. Flitslicht geeft wel de goede kleur daglicht. Het flitslicht dat op de camera zit is 
echter onbruikbaar om schilderijen of 3D werk te fotograferen omdat het vanuit de 
verkeerde richting komt. Het flitslicht wordt rechtstreeks vanaf het werk 
teruggekaatst waardoor er witte overbelichte vlekken op de opname ontstaan.  
 
2D-werk zoals schilderijen en tekeningen moeten vanaf twee zijden evenveel licht krijgen. 
Bij 3D-werken is het beter om één zijde meer licht te geven. Bedenk het met een bol in 
gedachten. Licht van de camera dat recht van voren komt maakt van de bol een platte 
cirkel. Twee lampen, ieder aan één kant waarvan de ene op vol en de ander op half 
vermogen staat afgesteld, geeft een prachtige bolvorm te zien.  
 
De verschillende lichtmogelijkheden: 

 Daglicht buiten: Midden op de dag is het licht neutraal van kleur. Vermijd direct 
zonlicht. Een licht bewolkte hemel geeft het mooiste licht. Het werk buiten fotograferen 
is een mogelijkheid, behalve wanneer de locatie een balkon op drie hoog in de stad is.  

 Daglicht bij het raam: Zet het schilderij haaks op het raam. Aan de raamzijde is de 
hoeveelheid licht nu meer dan aan de andere zijde. Dit is met het blote oog moeilijk te 
zien. De hoeveelheid licht kan gecompenseerd worden met een reflectiescherm. Het 
reflectiescherm kan een wit vel papier zijn, dat haaks, naast het schilderij wordt 
gehangen. Een plaat piepschuim of witgeschilderd plaatmateriaal kan ook.  

 Lamplicht: Er bestaan halogeen lichtsetjes (merk Hedler) met statief en paraplu’s die 
het licht diffuus verspreiden zodat met twee lampen een schilderij egaal uitgelicht kan 
worden. Analoge fotografen gebruiken, om de gele lichtkleur te corrigeren een 
blauwfilter. Met digitale camera’s is het mogelijk om de witbalans te corrigeren. Lampen 
verbruiken ieder ongeveer 1000 Watt. Sluit daarom nooit twee lampen op één nog half 
opgerolde kabelhaspel aan vanwege brandgevaar! Gebruik ook twee verschillende 
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stopcontacten op twee groepen, ieder met een eigen verlengsnoer. Het is het beste om 
de gebruikte lampen te laten afkoelen voor je ze vervoert of in de koffer opbergt.  

 Studioflitsset: Deze set bestaat uit twee flitsers op statief met softboxen die het flitslicht 
diffuus maken. Om het flitslicht te meten is een belichtingmeter nodig. De camera moet 
een apart flitscontact hebben om de flitsers aan te kunnen sluiten. Dit is een mooie 
maar dure oplossing.  

 Flitser op de camera: Het is het beste om deze niet te gebruiken omdat het een lelijke 
platte verlichting geeft.  
 
 

Camerastandpunt 
De camera moet exact met de lens haaks op het middenpunt van het schilderij staan. Het 
liefste op een statief. Wanneer er dan door de zoeker gekeken wordt is het mogelijk om te 
zien of alles goed is opgemeten. Klopt het niet dan ontstaan er convergerende lijnen. Een 
rechthoekig schilderij is dan niet langer rechthoekig meer, maar is vervormd. De vier zijden 
zijn niet meer even lang en twee zijden neigen naar elkaar toe. Deze vervorming kan 
gecorrigeerd worden in een beeldbewerkingprogramma door het perspectief te wijzigen.  
 
 
Opstelling lampen 
Bij de verlichting van een schilderij moeten beide lampen in een hoek van 45 graden ten 
opzichte van het middenpunt van het schilderij geplaatst worden. De afstand van de lampen 
wordt bepaald door de grootte van het schilderij. Door de lampen op een grotere afstand te 
plaatsen kunnen zij een groter vlak egaal uitlichten. De hoogte van de lampen die op een 
statief staan moet gelijk zijn aan de hoogte waarop het middelpunt van het schilderij zich 
bevindt. Het middelpunt van het schilderij wordt bepaald door (denkbeeldig) twee 
diagonalen te trekken met een voldoende lange lat. Daarmee wordt ook de afstand van de 
lampen opgemeten. Dit moet allemaal op de centimeter correct zijn. Kleine verschillen zijn 
niet te zien met het blote oog, maar wel door de camera en dus ook op de afdruk.  
Door de ideale opstelling op de vloer te markeren met tape zodat een semi-permanente 
opstelling ontstaat.  
 
 
Achtergrond 
Bij het maken van een foto van een schilderij is de achtergrond niet altijd van belang omdat 
deze te corrigeren is in een beeldbewerkingsprogramma. Een rustige witte, zwarte of grijze 
achtergrond is ideaal. Als het object niet kan verplaatsten en er geen neutrale achtergrond 
is, kun je proberen de achtergrond neutraal te maken met vellen papier of schermen. 
 
 
Belichting 
Een lichtmeter in de camera meet het gereflecteerde licht dat van een object teruggekaatst 
wordt naar de camera. Dit is echter te weinig voor een goede belichting bij een donker 
schilderij of teveel bij een licht schilderij. Een verkeerde belichting bij de opname zorgt dat 
de kleuren niet langer corresponderen met het origineel.  
 
Daarom moet de belichtingsmeter op de camera in de maling worden genomen met een 
(Kodak) grijskaart. Dat is een stuk karton dat een exact gemiddeld grijze kleur heeft. Houd 
deze kaart vlak voor het schilderij en meet het licht met de kaart vol in beeld. Schrijf deze 
waarden op en fotografeer nu alles in die combinatie van sluitertijd en diafragma. Kijk in de 
gebruiksaanwijzing van de camera om te controleren of deze handmatig in te stellen is. 
 

Meer informatie 
Op BeroepKunstenaar.nl: 
 Rubriek ondernemen, pagina marketing 
 Rubriek recht & contracten, pagina auteursrecht: intellectueel eigendom en portretrecht 
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