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Als kind was Andrea Gulickx al veel in de natuur te 

vinden. Van alles nam ze mee naar huis, van wande-

lende takken en padden tot hele meerkoeten die 

vol ijsklonten zaten. Haar ouders werden hier vaak 

mee verrast. Die liefde voor de natuur heeft ze altijd 

gehouden, en toont ze nu in haar bijzondere foto’s.  

tekst: Jannie de Kruijff   foto’s: Andrea Gulickx

Andrea Gulickx
eigenzinnige 
natuurfotografie
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Werk je alleen met natuurlicht? 

“Ik gebruik het liefst de zon, maar als die 
er niet is, gebruik ik sinds een paar jaar ook 
lampjes. Ik houd erg van abstracte fotografie 
en met lampjes kun je een beetje manipu- 
leren en wat harder tegenlicht maken als dat  
er niet is. Ik heb wel eens aan flitsen gedacht,  
maar dat vind ik net even te technisch en dan  
moet ik ook teveel meeslepen en ik sleep  
al genoeg mee. Het liefst heb ik vooral hard 
zonlicht, zodat ik mijn onderwerpen in de 
schaduw kan zetten. Daarmee krijg ik een 
mooiere diepte in de foto. Ik houd van  
contrast in het beeld; ik werk in de schaduw 
met het warme zonlicht op de achtergrond. 
De zachte tonen die mijn onderwerp door 
de schaduw krijgt, maken de foto dromerig 
en schilderachtig.”

A ndrea Gulickx legt de natuur met 
creatieve vrijheid vast. Zowel in haar 
macrofotografie, veelal gemaakt  

met een Lensbaby, als in haar landschappen,  
waarbij ze vaak de intentional camera move- 
ment-techniek (ICM) hanteert, speelt ze  
met licht, scherpte, lijnen en abstractie.  
Zo creëert ze haar heel eigen sfeer en stijl. 
“Ik ben geen fotograaf die per se naar buiten 
moet als het schitterend weer is. Ik ga wan-
neer het uitkomt en ik zin heb, dan weet ik 
ook dat het lukt. Voor mijn abstracte land-
schappen is het weer ook minder belangrijk 
dan wanneer je een scherpe landschapsfoto 
maakt. Ik bereid me dus ook niet zoveel 
voor. Ik ga het liefste ergens met een open 
mind naartoe.”

 
Al je apparatuur staat op je 
website vermeld, maar wat 
neem je eigenlijk altijd mee?

“Ik heb sinds kort een Nikon Z 6, deze is een  
stuk lichter dan mijn vorige camera. Hierdoor  
gebruik ik mijn Laowa 60mm F2.8 Ultra-
Macrolens veel meer, er is nu een beter even- 
wicht tussen lens en camera. Met deze lens 
kun je 2:1 macro-opnames maken, waardoor 
je nog dichterbij kunt komen wat super is 
voor mijn abstracte fotografie. Ook heb ik 
eigenlijk altijd mijn Lensbaby bij me, zodat 
ik daar ook mee aan de slag kan. Als ik voor 
ICM-landschappen op stap ga, dan heb ik 
toch wel vaak de 24-70mm bij me, of de 
24-105mm.” 

Wat trekt jou zo 
aan in de Lensbaby? 

“De Lensbaby geeft een sfeer aan een foto 
die je met geen enkel andere lens krijgt. 
Deze lens heeft de mogelijkheid om te  
buigen en dit geeft vervorming in het beeld 
wat heel verrassend kan zijn. De Lensbaby 
bestaat uit een lenshouder waarin je diverse 
optics kunt plaatsen. Voor macrofotografie 
zijn de Sweet 50 en Sweet 35 mijn favoriete  
optics. Deze optics hebben een rond 
scherpte-gebied wat er voor zorgt dat je 
makkelijk een dromerige zachtheid creëert. 
Deze zachtheid, samen met de buiging van 
de lens, geeft een mooie en bijzondere sfeer 
aan je foto. Ik houd ervan om mijn eigen 
draai aan foto’s te geven. Ik experimenteer 
graag en dit is echt een lens waarmee je heel 
creatief aan de slag kunt gaan.” 

Je moet wel oppassen 
dat je het effect niet 
overmatig gebruikt... 

“Klopt, mensen hebben snel de neiging de 
lens te veel te buigen. Ook is het belangrijk 
dat je het licht goed gebruikt. Werk je in de 
zon met de Lensbaby, dan zal de buiging van 
de lens al snel voor een wat chaotisch en 
druk beeld zorgen. De lichte delen in de foto 
gaan namelijk vervormen en vallen dan nog 
meer op. Staat je onderwerp in de schaduw, 
dan zul je daar niet zoveel last van hebben.”
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Hoe ben je begonnen met 
je ICM-landschapsbeelden? 

“Ik heb het nodig om elke 2, 3 jaar iets 
nieuws te doen. Naast macro- ben ik toen in 
2015 met landschapsfotografie begonnen. 
In eerste instantie gebruikte ik de Lensbaby, 
maar dat was het niet helemaal. Ik wilde nog 
abstracter werken. Ik werkte op een gegeven 
moment samen met schrijver Wim Huijser en 
hij maakte een reportage over Jac. P. Thijsse, 
waarbij ik landschapsfoto’s maakte. Zo kwam 
ik in Voorst aan de IJssel terecht. In mijn tas 
zat mijn variabel ND-filter en ik vroeg me 
af wat ik daar eens mee zou kunnen doen. 
Toen ben ik bij het water gaan staan en ben 
ik de camera eens gaan bewegen. Ik was erg 
verrast door het eerste beeld. Ik had al wel 
gewerkt met de panning techniek met bomen 
als onderwerp, maar het leek mij zo mooi 
om een heel landschap abstract te maken. 
Het was een vrij donker beeld, wat grappig 
was, want het was best zonnig. 

 
Werk je veel met filters en 
doe je veel aan nabewerking?

“Bij macrofotografie doe ik sowieso weinig 
nabewerking, gewoon de standaard dingen 
omdat je in raw werkt. Omdat ik meestal 
met zon en schaduw werk, heeft mijn achter-
grond al warme kleuren. De schaduw geeft 
al pastelkleurige tinten aan mijn onderwerp, 
waardoor weinig nabewerking nodig is. 
Met de bewogen landschappen is het anders. 
Omdat je zoveel beweegt, verlies je best veel 
detail op het eerste gezicht en dan trek ik 
wel even aan de hendeltjes voor meer helder-
heid en contrast. Hierdoor komt in één 
keer het landschap veel meer naar voren. 
Ik gebruik filters om lange sluitertijden 
mogelijk te maken. Ik werk met ND-filters 
en Big Stoppers van Benro. Bij ICM-land-
schappen gebruik ik het meest een variabel 
grijsfilter, die je kunt draaien van 1 naar 
10 stops.” 

Ik vroeg aan Wim wat hij van dit beeld 
vond en hij vroeg: ‘Waar kijk ik eigenlijk naar, 
is het een schilderij of een foto? Daar moeten 
we meer mee gaan doen!’ Hij had meteen 
plannen: ‘We gaan daar een expositie en 
een boek mee maken!’, zo leuk. Mensen die 
geen fotograaf zijn, kijken niet of een foto 
wel of niet scherp is, ze vinden het mooi of 
niet mooi. Ik heb vervolgens een jaar lang 
de Waal gevolgd en in bewogen landschap-
pen vastgelegd. 2017 was toevallig het jaar 
van de Waal; we hebben sponsoren gezocht 
voor een expositie en via crowdfunding 
heb ik toen het boek De Waal bewogen 
gemaakt, met teksten van Wim. Het boek 
is net uitverkocht.” 

Mensen denken vaak: je beweegt 
je camera en klaar is Kees... 

“Men zegt vaak ‘het is een trucje’ over deze 
techniek, maar als dat zo zou zijn, dan zou 
het makkelijk zijn om deze techniek te leren 
en er mooie foto’s mee te maken. Je moet er 
veel mee experimenteren voordat je interes-
sante en pakkende foto’s kunt maken. Ik maak 
per situatie heel veel foto’s, waarvan ik er dan 
maar één lekker vind kijken en dan nog kan 
dat voor een kijker anders zijn. Je kunt nooit 
dezelfde foto maken, ook al zou je het willen, 
want dat lukt gewoonweg niet. Er zijn beelden 
waarvan ik achteraf dacht: hoe heb ik die 
gemaakt? Dan moet ik echt de foto bestuderen 
en de exif gegevens bekijken en dan weet ik 
het soms nog niet. Ik vind het leuk als de kijker 
een eigen invulling aan een beeld kan geven. 
Een bewogen beeld spreekt tot mijn verbeel-
ding en een scherp landschap niet. Van colle-
ga’s vind ik ze prachtig, maar voor mezelf 
krijg ik niet die kriebel in mijn buik die ik nodig 
heb en waardoor ik weet, dit is het voor mij. 
Je hebt altijd mensen die er iets van vinden 
en ik denk dat het belangrijk is om bij jezelf te 
blijven en dingen te doen wat jíj leuk vindt en 
niet wat anderen leuk vinden of waarderen, 
maar dat geldt eigenlijk voor alles.

Je geeft veel workshops 
en lezingen...

“Macrofotografie was mijn grote passie 
en daarna volgde het fotograferen met de 
Lensbaby. Toen kwam landschap er bij en 
nu fotografeer ik ook met mijn smartphone 
in de natuur maar ook in de stad. In al die 
segmenten geef ik workshops, vorig jaar wel 
erg veel, dat was een pittig jaar. De valkuil 
is wel een beetje dat je zelf niet meer aan 
fotograferen toekomt. Ik fotografeer wel 
dagelijks met mijn smartphone. Dit geeft mij 
zoveel energie en inspiratie, ook voor mijn 
gewone fotografie. Een nieuwe uitdaging op 
het moment is filmen, dit heeft me altijd al 
geboeid en ik wil filmen graag gaan combi-
neren met fotografie. Ik heb diverse ideeën, 
heel spannend. 
Ik wil mezelf altijd blijven ontwikkelen 
en ik weet nooit waar het naartoe gaat.”  

   • 

andreagulickx-photography.nl 

Voor jou is de achtergrond 
misschien wel net zo belang-
rijk als het onderwerp? 

“Absoluut. Als ik door de lens kijk, zie ik 
gelijk het totaalbeeld en dan ga ik pas echt 
zoeken naar wat er interessant in is. Omdat 
ik van abstractie houd, kijk ik veel meer naar 
licht, lijnen en omgeving. Hoe dichter je op 
je onderwerp zit, hoe belangrijker dit wordt. 
Met abstractie moet bijvoorbeeld een randje 
van een blad de foto maken, dan is het wel 
belangrijk dat het licht en schaduwspel de 
grote onscherpte in het beeld spannend 
genoeg maken en je aandacht vasthouden. 
Dit kan soms al door een paar millimeter te 
verplaatsen of een net ander perspectief 
te nemen. Het is heel leuk om onscherpte 
in je beeld te hebben, maar het moet wel 
kloppen. Abstracte beelden nodigen de 
kijker uit om een eigen invulling aan het 
beeld te geven en de fantasie te prikkelen. 
Daar zit voor mij ook de uitdaging in.” 


