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O

m zijn digitale landschappen tot leven
te wekken gebruikt Jesper fotografie
en beeldbewerking. Hij gebruikt uitsluitend zelf gefotografeerde natuurlijke elementen en combineert deze tot een
virtuele droomwereld.
Hij vindt het spannend om digitale technieken
met de natuurlijke wereld te combineren. Zijn
inspiratie komt uit dromen, emoties en fantasieën. Hij hoopt met zijn werk andere mensen
ervan te overtuigen dat de wereld vol met wonderen en ‘magie’ zit.
Jesper werkt als grafisch vormgever in Zwitserland en studeert daarnaast communicatie en
multimediadesign. De 25-jarige Nederlander
voelt zich sinds zijn jeugd verbonden met de visuele wereld. Zijn nieuwsgierigheid naar het ontstaan van filmposters en albumhoezen leidde tot zijn kennismaking met de programma’s van Adobe. Om bekend te raken met de
technieken begon hij hiermee te oefenen door zijn favoriete albumhoezen te
recreëren en nieuwe te bedenken. Met veel geluk is zijn werk gezien door
componist Thomas Bergersen en kwam Jespers droom uit. Op 18-jarige leeftijd ontwierp hij zijn eerste echte albumhoes. Sindsdien werkt Jesper als ontwerper voor een tijdschrift en een reclamebureau. Toch heeft hij het meeste
plezier als hij aan zijn vrije projecten kan werken.
Vaak is Jesper buiten op zoek naar nieuw materiaal, ook tijdens zijn reizen
naar verschillende delen van de wereld. Een bijzondere plant, bloem of blad
kan soms al zijn aandacht krijgen en hij probeert de elementen later zo realistisch mogelijk digitaal uit te snijden. Eén voor één corrigeert hij de belichting
en kleuren van zijn foto’s en knipt hij zijn elementen uit met een Wacom tekentablet. Hij kan het element dan van dichtbij bekijken en bestudeert de vormen en kleuren. Dit is voor hem een meditatief proces. Zo heeft hij in loop van
tijd zijn persoonlijke beelddatabank in Adobe Bridge gemaakt.
Naarmate Jesper ouder wordt en zich ontwikkelt als grafisch vormgever,
vormt de digitale wereld een groter deel van zijn leven. Tegenwoordig is een
wereld zonder digitale infrastructuur ondenkbaar. Tegelijkertijd raakt Jesper
meer bewust van het milieu en de wonderlijke natuurlijke wereld. Door het
maken van deze serie is zijn connectie met de natuur versterkt. Hij hoopt dat
ieder mens, in welke activiteit dan ook, de wereld als een wonderlijkere plek
gaat zien en de natuur meer aandacht schenkt.

Marine Dream
“Deze compositie komt voort uit een
droom. In die droom liep ik door een
woud waar de onderwaterwereld met de
natuur om mij heen samensmolten.
Alles leefde en bewoog in een kalmerend
tempo. Er was geen boven of beneden.”
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Isles of Wonder
“In deze compositie
wilde ik een paar
indrukken van een reis
naar Australië uitbeelden. Het oogcontact dat
ik had met deze zwarthalsooievaar was een
belangrijk moment.”

Rangers
“In Rangers probeerde ik mijn
gevoel van eenzaamheid uit te
beelden – ik kan mij weleens
alleen of onbelangrijk voelen.
Soms wil ik ook alleen gelaten
worden en hoop ik niet gevonden
te worden. Dit betekent niet dat ik
niet bij je wil zijn.”

Aerius
Deze drijvende zielen zijn de
bewoners van land en lucht,
schuilend in de wolken. Wat
denken zij als ze naar
beneden kijken?
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Sweet Summer
“Eén van mijn eerste experimenten met mijn
natuurlijke elementen in Photoshop. Hier
ontdekte ik dat ik het zeer leuk vind om mij in
een digitaal landschap te verplaatsen. Voor
mij was dit het begin van een zomer achter
mijn computer en in de natuur.”

Before the Storm
“Door noodweer waren
wij gedwongen om
tijdens onze laatste
reis door Thailand
binnen te blijven. Toen
de regen even ophield
maakte ik me klaar om
buiten te fotograferen.
Het leek alsof alle
insecten tegelijk uit
hun schuilplaats
kwamen om de zon te
absorberen. De
atmosfeer was geladen
met iets. Voor een
moment was er een
overvloed aan leven en
energie in de lucht.”
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The Beacon
“Net als het kosmisch begin
van het universum, is onze
orde in leven en de natuur
ontstaan uit chaos. Wat ons
in leven houdt is de radiatie
en pulsatie van het innerlijke
licht, de zorg en liefde. Het
licht dat jij uitstraalt, zorgt
voor mijn groei, en laat mij
ook stralen.”
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