
Architectuurfotografie
Architectuurfotografie is een genre in de fotografie. Het
is het fotograferen van bouwwerken en door de mens
gecreëerde omgevingen. Architectuurfotografen proberen
hun onderwerp zo accuraat mogelijk weer te geven en
tegelijkertijd een mooi beeld te maken.

Typisch aan architectuurfotografie is het gebruik van een
gecontroleerd perspectief: verticale lijnen worden parallel
gehouden. De vertekening die normaal optreedt wanneer
een foto gemaakt wordt vanuit een lagere (of hogere)
positie, probeert men te voorkomen of weg te werken.
Convergentie van parallelle lijnen kan vermeden worden
door het brandvlak van de camera loodrecht op de grond te
positioneren. Dat kan aan de hand van een technische
camera, een tilt-shiftobjectief of nabewerking (zoals
digitale beeldbewerking).

Traditioneel wordt een diepe scherptediepte gehanteerd,
zodat zowel de voorgrond als de achtergrond scherp in beeld komen.

Dit overzicht is mogelijk incompleet; u kunt helpen door het uit te breiden.
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Fotografie

Terminologie: Beeldhoek · Diafragma · Kleurtemperatuur · Scherptediepte · Belichtingstijd
(sluitertijd) · Belichtingscompensatie · Diafragmagetal · Filmformaat ·
Filmgevoeligheid · Brandpuntsafstand · Hyperfocale afstand · Belichtingsmeter ·
Vertekening · Foto · Rode-ogeneffect · Zone-systeem

Techniek: Bokeh · Crossprocessing · Cyanotypie · Digiscoping · Fotogram (Kirlian) · Infrarood ·
Invulflits · Lightpainting · Macrofotografie · Nachtfotografie · Ontwikkelen ·
Panoramafotografie · Sepia · Stereoscopie · Tegenlicht · Time-lapse · Tilt-
shiftbewerking

Compositie: Diagonaalmethode · Gulden snede · Regel van derden

Een brandweerkazerne in Los Angeles.
Foto van Julius Shulman uit 1980.
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Bekende architectuurfotografen
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Fotoapparatuur: Bridgecamera · Camera · Compactcamera · Gaatjescamera · Meetzoekercamera ·
Spiegelreflexcamera · Systeemcamera · Technische camera · Tweeogige
spiegelreflexcamera · Stereocamera · Diaprojector · Donkere kamer · Film ·
Filmformaat · Filter · Flitser · Ringflitser · Filmprojector · Fresnellens · Statief ·
Vergrotingsapparaat

Objectief: Objectief (optica) · Objectief (fotografie) · Objectief met vaste brandpuntsafstand  ·
Standaardobjectief · Teleobjectief · Groothoekobjectief · Fisheye-objectief · Macro-
objectief · Zoomobjectief · Retrofocus- en teleconstructie · Tilt-shiftobjectief

Geschiedenis: Autochroom · Calotypie · Collodiumprocedé · Daguerreotypie · Heliografie ·
Lippmannproces · Zilvergelatinedruk

Digitale fotografie: Beeldsensor (CMOS · CCD · 3CCD) · Digitale camera · Digitale spiegelreflexcamera
· Digitale beeldbewerking · Pixel · Resolutie

Kleurenfotografie: Kleur · Kleurenmanagement (Kleurruimte · Primaire kleuren · RGB-kleursysteem ·
CMYK)

Overige: Beeldende kunst · Camera obscura · Fixeer · Holografie · Lomografie · Vignettering
Lijsten: Cameramerken · Fotografen · Persfotografen · Vrouwelijke fotografen
Genre: Architectuurfotografie · Documentaire fotografie · Landschapsfotografie ·

Luchtfotografie · Macrofotografie · Naaktfotografie · Natuurfotografie ·
Ogenbliksfotografie · Onderwaterfotografie · Picturalisme · Portret · Sociale
fotografie · Straatfotografie · Urban exploring · Wildlifefotografie
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