
Wynn Owen 

Het is een ander medium, ik geef de voorkeur aan zwart-wit IR, een persoonlijke keuze.  

De schilder gebruikt olie, waterverf, acryl, potlood enz. om het gewenste effect te krijgen.  

Voor mij hou ik van het contrast dat IR geeft. 

 

Rob Rob'o 

Ik stoor me er niet meer aan omdat ze het gewoon niet begrijpen... 

 

Christopher Moore 

Infrarood onthult de geheime wereld om je heen. 

Het vangt hel en hemel.  

Het toont een buitenaardse planeet, een andere dimensie.  

Infrarood is de schoonheid waar we kleurenblind voor zijn.  

Dat is in ieder geval mijn mening. 

 

Tunes Firwood 

Het laat je dingen zien die je anders niet kunt zien. 

Alles wat een normale camera kan zien, kan een mens ook 

 

Susann Kokansky-Monteløv 

Nee niet iedereen kan zien wat wij kunnen zien. 

Als je foto's in veel nep kleuren maakt, dan zien mensen nep kleuren. 

Mijn foto's zijn het meest populair met kerst          

Ik zie velen die weinig beoefenen in de fotografische kunst, het is niet genoeg om willekeurige 

beelden te kunnen schieten. 

Stel de afbeelding samen, denk aan kleuren en wat je met je afbeelding wilt laten zien. 

Je moet beelden maken die je leuk vindt, niet wat anderen leuk vinden 

 

Chester Chen 

Deze vraag is mij ook gesteld.  

Sommigen hebben zelfs commentaar gegeven dat het niets nieuws brengt bij het eindbeeld omdat 

het nog steeds gewoon een zwart-wit afbeelding is.  



Ik schiet liever 720nm en render in B&W vs Valse Colour.  

Ze geven commentaar waarom niet gewoon een kleurenafbeelding nemen en het omzetten. 

Zoals anderen hebben ingekomen, is het een alternatief en zeer zeker een persoonlijke keuze.  

Er valt dus echt niet veel uit te leggen en te rechtvaardigen aan anderen die het niet kunnen 

accepteren of begrijpen. 

Ik zie persoonlijk hoe verschillend infrarood met verschillende materialen en oppervlaktes omgaan 

en vind het leuk hoe dat voor architectuur/cityscapes Glas,  

staal, beton en water gedragen zich allemaal anders dan infrarood tegenover het zichtbare spectrum. 

Ik denk dat b&w ook in mijn aderen zit aangezien  

ik dol ben op het schieten van b&w film wat weer iets anders is dan digitaal infrarood.  

Mijn advies. 

Blijf schieten en haal er je eigen plezier aan.  

Er zullen gelijkgestemden zijn die het ook zullen waarderen.       

 

Ed Shupe 

Een ander perspectief met een andere manier van zien.. 

 

Rob Rob'o 

Ik heb geen last meer want ze snappen het gewoon niet... 

 

Antoinette Van de Rieth 

 

Waarom vind je dat je iemand uitleg verschuldigd bent? 

 

John Hinssen 

Antoinette Van de Rieth het probleem van infraroodopnamen is dat het voor veel mensen die geen 

weet hiervan hebben onnatuurlijk uitziet.  

Bij falsecolors vinden sommigen dit niet natuurlijk aanvoelen wat op zich ook zo is.  

Onze heresenen proberen altijd te zien wat natuurlijk is.  

Daarnaast blijft het een kwestie van smaak zullen we maar zeggen en daar kun je geen redenatie 

tegen inbrengen.  

Ik zou me daar niet druk over maken.  



Helpt toch niet. 

Persoonlijk vind ik infrarood erg mooi      

 

 

Geoff Powers 

Infrarood is wat mensen die in zwart & wit dromen zien 

 

Wayne Sharpe 

Voor mij is het hele punt van infrarood (en uv) schieten dat de resultaten niet normaal zijn. 

 

- Walker 

Drama! 

Neem een kans op middag op een zonnige zomerdag en je krijgt een kaartje. 

Neem hetzelfde schot met IR en je krijgt een muurschildering die goed genoeg is om de wachthordes 

van de A&El-afdeling uren bezig te houden. 

 

Gary Rubin 

Voor mij opent IR schieten het raam voor creativiteit in nabewerking.  

Aangezien er geen "realiteit" is om een afbeelding mee te vergelijken,  

voelt het meer als een blanco leisteen waarmee ik kan doen wat ik wil dan wanneer ik traditionele 

landschappen schiet. 

 

Matt Angley 

Het biedt de kijker een heel ander perspectief op de wereld om zich heen, waardoor het een 

dromerig, buitenwerelds landschap wordt.  

Maar uiteindelijk, zoals het gezegde zegt, ligt schoonheid in het oog van de toeschouwer 

 

Ali Little 

Episch dramatische wolken in landschappen, interessante verschillende huid in portretten, sommige 

delen van licht zien onze ogen niet 

 

Simon Morgan 



Een dimensie onzichtbaar voor het blote oog 

 

Greg Savino 

Het registreert een balans van zichtbaar en licht buiten onze perceptie.  

Het stelt de fotograaf in staat om die balans te kiezen en het te gebruiken om een tonaliteit te 

creëren die hun eigen persoonlijke en emotionele 

 inhoud in een scène brengt. 

 

Andy Broomé 

Fotografie van elk genre is kunst, en kunst is subjectief. 

Infrarood voegt gewoon weer een laagje toe aan andere genres.  

Voor mij is het het surrealisme dat een foto mooi maakt, of dat nu IR landschappen, architectuur of 

portretten zijn.  

Hetzelfde met UV. 

 

Catherine Steinmann 

Ik ben het eens met Gary en Andy.  

Infrarood geeft voor mij een etherisch effect dat geen ander medium doet.  

Witte natuur is uniek in in infrarood.  

Niet iedereen begrijpt de schoonheid van infrarood. 

 

 

Andrea Ossola 

Bepaalde frequenties kunnen niet gezien worden door menselijk oog 👁. 

Echte IR kun je. 

 

Andrea Ossola 

nfrared fotografie levert enkele zeer aparte effecten die ze esthetisch aangenaam maken.  

Het meest opvallende verschil is het “Hout Effect”, een effect waarbij bladeren licht reflecteren en ze 

een helder witte uitstraling geven.  

Dit effect is vernoemd naar de foto 

 



 

Andrea Ossola 

Op plaats delict kan IR-fotografie worden gebruikt om schotresten die de boor van de muilkorf 

verlaten wanneer een wapen wordt afgevuurd,  

niet-destructief te onderzoeken door een zichtbaar poederpatroon te onthullen, zelfs op donkere of 

meerkleurige stoffen [11]. 

https://www.sciencedirect.com 

 pi pii 

 

Andrea Ossola 

Op de een of andere manier kun je gewoon bladerfoto's laten zien, vermelden dat het een artistieke 

manier is om te zien wat menselijk oog niet ziet 

 

Simon Morgan 

Een dimensie onzichtbaar voor het blote oog 

 

Rodney Marchant 

We leven in een wereld van over verzadigde kleur, kijk maar naar tv, vooral naar de reclames.  

Mensen scannen dus nauwelijks de beelden de beelden die ze zien en slaan die niet voldoen aan hun 

"normale" ideaal.  

Zelfs mooie beelden met zachte (of delicate) kleuren kloppen niet.  

Dit is de wereld van vandaag.  

Schiet wat JIJ wilt en maak je geen zorgen over wat andere mensen denken. 

 

Gary Rubin 

Voor mij opent IR schieten het raam voor creativiteit in nabewerking.  

Aangezien er geen "realiteit" is om een afbeelding mee te vergelijken,  

voelt het meer als een blanco leisteen waarmee ik kan doen wat ik wil dan wanneer ik traditionele 

landschappen schiet. 

 

Gábor Nagy 

Wat voegt Infrarood toe aan normale opnames?  

Tja het antwoord is simpel.... Helemaal niks...  



Voor zover ik het kan zien is infraroodfotografie op ander niveau.  

Een normale foto is gewoon een pritty foto.  

Iedereen kan op elk moment met een simpele mobiel...  

Infrarood is een beeldende kunst, waarbij de kleuren vele malen meer betekenen dan het 

onderwerp.  

De camera is onze broekborstel, en het resultaat, hoe we onze imafes bewerken is een stukje van 

onze ziel.  

Infrarood is prachtig, omdat het een onwerkelijke en complete buitenlandse kant van onze bekende 

en bekende wereld toont.  

Het bedriegt onze zintuigen en onze hersenen.  

Je kunt iets zien, wat je misschien een miljoen keer eerder hebt gezien, maar het geeft je het gevoel 

dat je het nooit gezien hebt.  

Sommige mensen vinden het niet leuk, omdat ze niet denken aan Infrarood az an kunst, ze zien 

gewoon de camera in je handen,  

en ze begrijpen niet hoe dit mogelijk is.  

Ze voelen zich ongemakkelijk met de uitkomst, omdat het tegen de regels van onze materiele wereld 

is.  

De gras is groen, de lucht is blauw.  

Dit is wat mensen denken.  

Maar deze mensen begrijpen gewoon niet de beperking van het menselijk lichaam.  

Ik denk niet aan mezelf als fotograaf.  

Ik ben een kunstenaar, die foto's maakt om mensen iets te laten zien.  

Als een schilderij.  

De regels in infrarood zijn iets anders dan in een echte fotografie, de basis is echter hetzelfde. 

 

Marian Borken 

 

Het maakt ze uniek, uniek, mooi en surrealistisch. 

 

 

Marta Hromadová 

Voor mij is het proces van het maken van een IR-foto een ontsnapping uit de realiteit naar een 

"mooie wereld" van mezelf.  

Het is mijn soevereine binnenwereld-met mijn emoties en passies.  



Ik deel deze wereld met jou en je vindt het leuk of niet.        

Maar elke foto verbergt een stukje van mij, mijn persoonlijke verhaal.  

Alleen ik ken de oorsprong ervan.  

Het is belangrijk voor mij om mijn eigen stijl te hebben, het is mijn handschrift waarmee je me kent. 

     

En op mijn foto probeer ik altijd uitzonderlijk te zoeken in regelmaat.  

Waarom B/W? Ik hou van B/W negatieve film, ik hou van mijn meisjes- camera's (Jane Canon 77D, 

Amy Canon A-1 en Yass Yashica MAT 124)    en ik hou van de grijze schaal.  

Ik ben zelf B/W. Deze groep van ons is een inspiratiebron voor mij, die van jou foto's zijn divers...  

Bedankt, hoor. ❤ 

 

Scott Collins 

Als je niet naar een infrarood foto kunt kijken en de schoonheid niet ziet, zullen geen woorden 

volstaan.  

IR-foto's zijn niet wat de geest verwacht te zien, en dat maakt het een interessante foto.  

Mensen hebben hier last van omdat ze zich niet aangetrokken voelen tot het onverwachte,  

dus er zullen altijd mensen zijn die door een infrarood foto worden uitgeschakeld, maar er zijn er die 

het "anders" waardere. 

 

 

Rafał Czubiński 

Alles boven maar IR schieten is nog steeds een fotografie dus het moet nog steeds iets interessants  

laten zien en gelijk maken om het op de achtergrond van de rest van de afbeelding te laten 

verschijnen.  

Als je het gebruikt als een hulpmiddel om verschillende look van bekende objecten te laten zien en 

wat werk te  

maken tijdens het verwerken van je foto zal zoveel interesse krijgen wat zul je zulke vragen niet meer 

krijgen        

 

 

Gary Rubin 

Voor mij opent IR schieten het raam voor creativiteit in nabewerking.  

Aangezien er geen "realiteit" is om een afbeelding mee te vergelijken,  



voelt het meer als een blanco leisteen waarmee ik kan doen wat ik wil dan wanneer ik traditionele 

landschappen schiet. 

 

 

Steve Kalman 

Fotografie helpt je zien.  

Soms dingen die nieuwswaardig zijn (natuurramp of oorlog) en soms zelfs dingen zien die er niet zijn 

(zoals een gezicht in de wolken) of een composiet. 

IR is een manier om meer te zien dan onze ogen kunnen zien.  

Het laat ons dingen zien die er zijn maar niet zichtbaar voor ons zijn zodat we meer van onze wereld 

zien dan anders. 

UV doet hetzelfde (dingen die fluoresceren bijvoorbeeld). 

 

Giorgio Paparelle 

Ik hou van infrarood foto's en als andere mensen dat niet doen, wie maakt het uit?  

Laat je niet tekenen in de mainstream van wat goed is of niet voor sociale media.  

Houd je geluk hoog, doe wat je leuk vindt en deel het uiteindelijk met mensen die dezelfde passie 

hebben... en zelfs als je het niet deelt,  

wees trots op jezelf en geniet van je shots... 

 

Michael McGinnis 

IR-fotografie legt een deel van de natuurlijke wereld vast dat echt bestaat, maar niet gezien wordt 

door menselijke ogen.  

Ik bekijk IR-fotografie als een manier om een mooie visie op een natuurlijke wereld te delen waarvan 

de gemiddelde persoon niet weet dat het bestaat. 

 

 

Tony Winfield 

Het verschil in tonen. Geblader neemt licht/wit op infrarood vergeleken met grijs geblader van 

zichtbaar licht mono.  

Blauwe luchten worden zwart/donker in plaats van grijs.  

Wit geblader tegen donkere hemeltinten vallen echt op dus vergroot visueel contrast.  

Natuurlijk geeft het witte geblader aan bomen je een tonaal effect van sneeuw op bomen.  

De tonen zijn magisch verschillend! 



 

Branko Konicek 

Niemand houdt van varkensvlees, sommige van hen zijn veganistisch.  

Ik heb ongeveer 35 jaar IR geschoten, sommige mensen vinden het leuk, sommige niet.  

Voor mij is ewery shot een uitdaging, 35 jaar geleden met film en nu met Sony DSC R1, niet 

aangepast.  

Dus maak je niet druk over wat anderen denken, doe het voor jezelf en je ziel.  

En IR is mooi en moeilijk. Geniet ervan!! 


