
Met die woorden opende or-
ganisator Günther Beer het 
derde Food Photo Festival. Na 
twee succesvolle edities, eerder 
in Tarragona (Spanje), werd er 
in de fotografische wereld met 
zeer veel verwachting naar uit-
gekeken.

Deze hoogmis voor en door cu-
linaire fotografen vond ditmaal 
plaats in Vejle, een bescheiden 
maar gezellige stad op een uur-
tje rijden van Kopenhagen.
Zowat 150 food fotografen uit 

26 landen waren op het appel. 
De fototentoonstellingen, op 
verschillende locaties doorheen 
de hele stad, waren een mondi-
ale synthese van het beste wat 
de culinaire fotografie te bieden 
heeft. 
Voor Foodprint is het een ide-
ale biotoop om onze unieke 
fotogalerij elk jaar weer aan te 
kunnen vullen met heel aparte 
food foto’s. 

De galerij in Foodprint1516 
is immers een pretentieloze 
weerslag van het dagelijkse 
werk waar foodfotografen we-
reldwijd mee bezig zijn. In Vejle 
konden we previews meemaken 
van de allernieuwste tendensen. 
Fotografen die compleet nieu-
we horizonten aftasten, deelden 
hier collegiaal hun werk. 
Zo veel bruisende creativiteit 

en toch werden er ook vragen 
gesteld over de toekomst die 
weggelegd is voor de culinaire 
fotografen. Is die toekomst er 
überhaupt nog wel…?
Dat hebben meteen even aan 
Peter Steiner kunnen vragen. Hij 
is Art Director van het Duitse 
gastronomische magazine Der 
Feinschmecker. Een autoriteit 
dus in het culinaire medialand-
schap. Hij was hier op zoek naar 
nieuw talent.

Foodprint Peter, welke nieu-
we evoluties heb je hier al kun-
nen ontdekken in de foodfoto-
grafie?

Peter Steiner De jonge fo-
tografen zijn duidelijk uit de 
studio gekomen. Vaak hebben 
ze zelfs geen studio meer. Culi-
naire fotografie gaat niet langer 
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‘If you can shoot 
food, you can shoot 
everything…’

over borden alleen. Storytelling 
is ook in de culinaire fotografie 
het modewoord geworden. Een 
reportage is een verhaal gewor-
den en de foto’s moeten dat 
ook uitstralen. Culinaire foto’s 
zijn geen advertisement meer. 
Borden mogen gerust wat vuil 
zijn, er mag al een hapje gegeten 
zijn. Het hoeft niet clean te zijn.” 
“Zelf zoek ik voor Der Feinsch-
mecker naar fotografen die niet 
gewoon op zeker spelen, maar 
op het randje lopen. Vooral van 
jonge fotografen verwacht ik 
dat ze niet gewoon kopiëren 
wat hun voorgaande generatie 
perfect deed. Ik wil dat ze met 
totaal nieuwe en onverwacht-
se beelden komen. Die mogen 
voor gastronomische magazines 
best zelfs wat choqueren. Le-
zers willen nu eenmaal nieuwe 
dingen zien.

Foodprint De culinaire ma-
gazines kreunen onder het in-
ternet geweld. Is voor hen en 
de foodfotografen nog wel toe-
komst weggelegd?

P Steiner De dood van ma-
gazines en boeken wordt al 
jaren aangekondigd. Maar die 
doodstrijd is duidelijk nog niet 
gestreden. Ik geloof zelfs het te-
gendeel en dat er een markt zal 
blijven bestaan voor magazines 
en boeken. En dat met uitbrei-
ding ook voor de fotografen. 
De honderden beelden die we 
dagelijks moeten slikken via in-
ternet, zijn vluchtig en vaak van 
ondermaatse kwaliteit.
Foto’s die je in een magazine 
bekijkt, vragen echter meer 
aandacht en moeten dan ook 
perfect zijn. Zoals naar analogie 
in de keuken is het internet de 
fast en het magazine de slow 

communication. De lay-out op 
het scherm en in printvorm zijn 
ook totaal verschillend.” 
“Technisch zal de evolutie in de 
fotografie niet stoppen: steeds 
nieuwe camera’s en betere 
software. Maar uiteindelijk blijft 
toch diegene die op de knop 
drukt, bepalend voor het eind-
resultaat. De vraag naar knappe 
foodfoto’s blijft stijgen, dus voor 
creatieve (food)fotografen zie ik 
zeker nog een toekomst wegge-
legd.

Foodprint Bedankt voor je 
positieve visie. Meteen ook een 
opsteker voor Foodprint. Zo 
blijven ook wij verzekerd van 
een mooie fotogalerij…

Joris Luyten
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