Dak van de bibliotheek van
de TU Delft. “Ik hoopte dat het
stelletje hand in hand bleef
lopen en dat deden ze gelukkig”

tekst Caroline Ludwig fotografie Anita Bastienne van den Berg

GEZICHT OP

DELFT
Rust in de
Delftse Hout

“Terrassen komen vaak in mijn werk terug. Zeker als er zulke mooie gekleurde stoelen staan, zoals hier bij het restaurant in de aula van de TU Delft”

De Delftse Anita Bastienne van den Berg fotografeert graag steden. Nu heeft
ze het geluk in de fotogenieke Prinsenstad te wonen. Vrijwel iedere dag fietst
ze gewapend met haar camera door het centrum. “Ik heb een voorliefde voor
opvallende combinaties van oud en eigentijds en van traditioneel en grappig.”
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Rokende etalagepop tijdens de Levende Etalage Dag in april 2015

“Ik
Een koe snuffelt aan de Nieuwe Kerk

houd van steden en van reizen,”
vertelt de 45-jarige Delftse fotografe Anita Bastienne van den
Berg, “maar ik vind de meeste
onderwerpen gewoon hier om de
hoek.” Met haar gezin woont ze aan de rand van
de Delftse binnenstad. “Bijna iedere dag fiets
ik door de stad en ben ik alert op bijzondere beelden. Ik kies vaak voor opvallende combinaties:
oud en eigentijds of traditioneel met een grapje.
Mijn camera heb ik altijd bij me, dus ik kan meteen
het moment pakken. Inmiddels weet ik precies
wanneer welke plek het mooiste licht heeft. Ik
ensceneer niets, maar leg vast wat ik tegenkom.
Zo zag ik een stelletje op het dak van de bibliotheek
van de TU langzaam naar boven gaan. Ik hoopte
maar dat ze hand in hand bleven lopen en dat
deden ze gelukkig. Ook heb ik een zwak voor
water en stoelen.”
Van jongs af aan fotografeert Anita, maar het
duurde even voordat ze er haar vak van maakte.
Ze volgde een toeristische opleiding en werkte
als communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat in
Delft. Anita exposeerde enkele series in Delftse
horecagelegenheden. “Ik zit zelden stil en loop
graag door de binnenstad. Dan beleef je het dorpsgevoel van Delft het best. Ik heb nog heel veel
ideeën voor werk dat ik in deze stad wil maken.”
Wil je Anita volgen? Zie http://anitabastienne.
wordpress.com
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Koets voor het stadhuis. Glaasje op, laat je rijden

“M eteen
het
moment
pakken”
Delft is een dankbaar onderwerp voor
fotografe Anita Bastienne van den Berg

De Sint-Stevensburg
over de Kolk met op de
achtergrond het stadhuis
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