Ervaring

Door onze jarenlange ervaring met deze tak van fotografie spreken we de

Wiltonstraat 24

taal van de architect en zijn we in staat te begrijpen wat hij heeft bedoeld.

3905 KW Veenendaal

We gaan verder dan alleen de registratie van een project. We streven er naar
te ontdekken wie de gebruiker is en proberen zijn relatie met het gebouw te

T. 0318 55 10 57

verbeelden.
E. info@studiopothoff.nl

Techniek

In onze eigen studio kunnen we de verlichting zodanig positioneren dat

I. www.studiopothoff.nl

het onderwerp ideaal wordt verlicht. Ook buiten weten wij dit principe toe
te passen. Een situatieschets met noordpijl zijn voor ons een belangrijk
uitgangspunt. Wij fotograferen een gebouw pas op het moment dat de
bezonning perfect is en de vorm van het gebouw optimaal tot zijn recht komt.
Apparatuur

Standpunt

Studio Pothoff fotografeert digitaal, met een speciale hoge resolutie
architectuurcamera. Het perspectief corrigeren we tijdens de opname.

N 52 2 24

Net als de bouwer zijn ook wij regelmatig in de weer met een waterpas.

E 5 33 57

Is het gebouw omgeven door afleidende elementen op straatniveau, dan
nemen we een hoger standpunt in. Meestal klimmen we dan op onze
locatiebus, die ons een opnamehoogte van 3,5 meter verschaft. Eventueel
zetten we een hoogwerker in. Ook zijn we geregistreerd luchtfotograaf
(afgegeven door Ministerie van Defensie) en dus op de hoogte van de
bijbehorende eisen.
Onze opdracht begint met de bespreking van de ins en outs van het te
fotograferen project. U heeft uw eigen ideeën over vast te leggen locaties
en details. We bespreken planning en logistiek. De keus voor apparatuur en
camerastandpunten kan grotendeels van tevoren gemaakt worden.
Dan gaan we aan de slag.
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Opdracht

FOTOGRAFIE
Het is de uitdaging voor de fotograaf om de drie principes
(schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid) zodanig te visualiseren
dat de beschouwer de architectuur werkelijk beleeft.
Studio Pothoff kan dat. Wij fotograferen met een professioneel
oog, waardoor de projecten de aandacht krijgen die ze verdienen.

ervaren wat
de fotograaf
heeft beleefd
Architectuur
Volgens Vitruvius (Romeins architect en
ingenieur, ± 50 v. Chr.) steunt architectuur
op drie principes: schoonheid, stevigheid en
bruikbaarheid. Het gaat om de balans tussen
die drie. Voor de architect is het een uitdaging
om het evenwicht tussen deze elementen te
vinden. De bouwer zorgt dat de ideeën van de
architect worden omgezet in realiteit.
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