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‘Analog star tracking’ is een een-minuut lange time-lapse film die een 
24-uur lange zicht naar de noordelijke sterrenhemel gestabiliseerd 
weergeeft. 

Introductie
Mijn voorgenomen project Analog Star-tracking sluit aan bij mijn werk Stillstand. Stillstand is een 60 seconden lange time-
lapse video die de eendaagse loopbaan van de zon toont. Het werk is onderdeel van een doorgaande onderzoek naar de 
waarneming van hemellichamen, begonnen in 2013. Anders dan wij het gewent zijn, wandelt de zon in dit videowerk niet 
door het beeld maar lijkt deze stil te staan in het midden van het kader. De beschouwer woord zich bewust van de beweging 
van de planeet arde omdat de kijk naar de zon is gestabiliseerd. Deze veeleer natuurlijke kijk naar de zon woord mogelijk ge-
maakt door een speciaal gebouwde apparaat. De ‘Analog sun tracker’ is een gemotoriseerde doordraaiende camera, gemon-
teerd op een statief die parallel tot onze aardas woord geïnstalleerd (steeds afhankelijk van de locatie). De camera is dus in 
staat om binnen 24uur 360graden te draaien en de zonsverloop te achtervolgen zodat deze in het midden van het kader 
zichtbaar blijft. Voor het reeds gerealiseerde werk Stillstand ben ik naar Shanghai, Rotterdam en Kjølleford gereisd, locaties 
die steeds 20graden van breedtegraden verschillen. Elke sequentie werd in September geschoten en consequent gemonteerd 
naar een een minuut lange video loop. Deze drie videos zijn gesynchroniseerd en schijnen een enkele dag vanuit drie stand-
punten te tonen.

Beknopte samenvatting
Dit jaar ging ik de perceptie van schijnbare bewegingen in het heelal verder onderzoeken door de sterren in beeld te bren-
gen zoals de poolster in ons noordelijke hemelpool. Anders dan bij de zonsfilms woord de camera hierbij niet als 360graden 
pan shot (camera zwenk) ingezet maar als rollende camera (om de lens zijn as roterend). Door het kaderen van de polster 
in het midden van het beeld woord een zicht naar onz noordelijke hemellichamen gestabiliseerd en daartegen schijnt onze 
horizon rond de polster te cirkelen. 
Voor de realisatie van de nachtopnames reisde ik in december naar Ciudad Colon, Costa Rica. Dit is een geschikte film 
locatie voor sterrenopnames wegens weinig licht vervuiling. Verder is de noordster vanuit deze standpunt vlak boven het 
horizon zichtbaar. Dit was een van mij beoogde kadrering zodat de roterende horizon continu in beeld blijft. De opnames 
vonden plaats rond de 21ste December, op de kortste dag van het jaar. 



Verslag 
In November begon ik met mijn voorbereidingen voor de pro-
ductie van Analog star tracking. Voor de beoogde opnames was 
als eerste een modificatie van mijn apparaat ‘Analog Sun-tracker’ 
nodig. Voor het volbrengen van een rollende camera opname 
bouwde ik een metalen adapter voor een nieuwe statiefkop op 
maat. 

Na het juiste kalibreren van de gemodificeerde apparaat vertrok 
ik op 15.12.2016 naar Costa Rica. Ik verbleef bij de residency ‘the 
Julia and David White artist colony’ in de bergen van Ciudad 
Colon. In deze veer van de Steden liggende locatie waren de 
condities voor astrophotography optimaal. Met behulp van een 
inlandse assistent heb ik mijn equipment op een heugel kunnen 
installeren. Vanuit deze plek had ik net genoeg zicht naar de 
noordhemel. Wij begonnen met het opzetten van een stroom-
voorziening. Een tachtig meter lange stroomkabel lieten wij 
dwars door een dicht begroeid boss lopen, op een helling. Na de 
eerste nacht heb ik twee doorbeten kabels teruggevonden (door 
een mij onbekend dier) en moesten deze worden vervangen. 
Om een herhaling van dit probleem te voorkomen beplakte ik 
de kabels met een soort dubbelzijdig plakband dat in het verloop 
dergelijke dieren succesvol ging afschrikken. 

Na de eerste 24uur lange opname leek mijn techniek feilloos 
te werken en kon ik de camera meerdere dagen laten draaien, 
steeds gericht op de noordster. Rond de 22ste eindigde mijn 
verblijf en heb ik mijn beoogde film kunnen post-bewerken. 
1440 fotos vormen nu mijn 60 seconden lange time-lapse video. 
Het werk levert een gestabiliseerde zicht naar het heelal, vanuit 
de breedtegraden  9° 54’ 58” N. In deze geënsceneerde kijkpro-
ces wordt dus zichtbaar hoe niet de sterrenhemel (zoals wij het 
stationair waarnemen) beweegt maar de horizon cirkelt, rond 
het kernpunt van de kadrering. 

Terugblikkend beschouw ik het resultaat als een goede 
draagvlakte voor mijn concept maar vraagt de uitkomst tegelijk 
om vervolgopnames. Mijn motivatie voor het gerealiseerde werk 
lag in zijn eenvoud. Het werk ontstaat voorts zonder enkele 
invloed op de scène zelf, maar puur door het ensceneren van 
perspectief en tijd. In Analog Star tracking wordt dit principe 
vooral zichtbaar door de aanblik naar stilstaande sterren. Door 
de gekozen filmlocatie werd deze zicht echter beperkt door hoge 
bomen vanuit het bos. Ik beschouw de productie als geslaagd 
maar beoog een vervolgopname vanuit een andere omgeving 
met een veel meer vrije zicht naar de horizon. Hiernaast zorgde 
een vertraagde ‘droge seizoen’ voor een vrij bewolkte week. Voor 
mijn gevoel lijdt dit visuele spektakel van wandelende wolken 
af van het eigenlijke concept. Ik beschouw deze ervaringen als 
belangrijke inzichten die ik voor mijn volgende productie ga toe-
passen. Uiteindelijk speelt het gerealiseerde werk succesvol met 
de verhouding van astronomisch stilstaande objecten (optisch 
gestabiliseerd) en de met het perspectief interfererende planeet 
aarde (als bewegend object en standpunt). Het lijkt alsof deze 
opnamen in staat zijn om onze visuele vocabulaire te achtervra-
gen. Onze kijkgewoontes worden op de proef gesteld omdat deze 
waarnemingen een buitengewoon zicht geven op onze dagelijkse 
realiteit. Ik vind het te gek om dit aspect binnen een herhaling/
videoloop te kunnen vangen en kijk uit naar vervolgontwikkelin-
gen binnen dit onderzoek.
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