INTERVIEW

Kattenpootsushi, bloemenpizza,
discoslak. Designers-duo Paul en Ilse van
photoshoppen op pixelniveau . Ze maken
met hun mash-ups rare en humoristische
combinaties die je niet snel verzint. Elk
gecreëerde beeld krijgt een pastel of retro
sausje waardoor het heel Instaproof wordt.
Je hebt de neiging alles op te eten.

🤓

POPART
Popart Wordt ook wel ‘volkskunst’ genoemd. Het
is een engelse kunststroming (ontstaan in de jaren
‘50) waarbij popkunstenaars inspiratie putten uit
de populaire cultuur, zoals televisie, stripverhalen,
alledaagse artikelen, reclame en popmuziek. De
popartkunstenaar betrekt deze banale dingen in de
kunst om ze te vervreemden of te ironiseren. Paul
Fuentes maakt pop-art en publiceert dat op een
massa-medium als Instagram. Zoals Andy Warhol
zei: Pop Art is voor iedereen.
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MEXICO
Instagrams Pop-art duo Ilse en Paul wonen
en werken in Londen. Niet in een hippe
designstudio met hip personeel, maar vanuit
huis. Paul Fuentes komt uit Mexico; de invloed
van het kleurrijke land zie je terug in zijn
creaties. Hij studeerde daar vormgeving en
ging werken als graphic designer voor een
Universiteitsmagazine. Door zijn liefde voor
foto’s en photoshop, startte hij al vroeg met
experimenteren met het mixen van foto’s, maar
nog zonder doel. Toen hij deze experimenten op
Instagram plaatste in 2015, kreeg hij al snel veel
volgers. Hij had iets te pakken.
PERFECT DUO: PAUL EN ILSE
Paul ontmoette de Nederlandse Ilse in Londen,
ze werden verliefd en reisden een lange tijd heen
en weer. Ze starten met samenwerken omdat
Ilse wel potentie zag in Paul’s werk. Toen ze het
zat waren te werken in de slaapkamers van de

huizen van hun ouders, in Nederland en Mexico,
besloot het duo samen te gaan wonen en werken
in Londen. Paul is de master of photoshop en
Ilse pakt naast ontwerpen ook de business-kant
van de studio op zoals samenwerkingen met
merken als O2, Shuttersstock en Crocs. Die vind
je terug op het Instagram account @fuentes_
studio.
WERKWIJZE
Om tot een idee te komen hebben ze veel lol.
Ze worden niet wakker met een nieuw idee.
Dat zou te simpel zijn. “We zitten achter onze
computer en kijken goed om ons heen en wat op
Instagram trending is. Vervolgens kijken we nog
meer, doen inspiratie op en kijken terug naar het
eerste idee. We voeren onszelf informatie.” Ze
hebben een bibliotheek met beelden en zoeken
een goede match voor een bepaald beeld. Ze
kijken of ze vergelijksbaars vinden in foto’s zoals
kleur of vorm. Ze proberen uit of het werkt en

blijven het een tijdje proberen en bijschaven.
En zo ontstaan beelden als de discoslak en de
kattenpootsushi.
REISFOTO’S
Naast het creëren van nieuwe designs in
pastelkleuren, maakt Paul ook een mash-up
van reisfoto’s, die hij plaatst op het account @
paulfuentes_photo. Paul is als een Frankenstein
met beelden: de lucht, het zwembad, het hotel
en het dier op een foto worden allemaal uit
stockbeelden gehaald en in de mix gegooid.
Soms denken mensen dat de foto’s echt zijn, dat
ze daadwerkelijk een kattenpoot in een sushi-rol
gestopt hebben of een tijger in een zwembad.
Dat soort reacties onder de foto’s vinden Paul
en Ilse hilarisch en bovendien leveren ze goede
interactie op.

ALLES TE KOOP
De twee ontwerpen ongeveer drie designs per
week. In de afgelopen jaren hebben ze meer
dan 1.000 beelden gecreëerd! Alle creaties
van Paul en Ilse zijn te koop op hun website
paulfuentesdesign.com. Of het nu om een
ingelijste afbeelding gaat, een t-shirt of een
macbook cover. De best verkochte beelden zijn
die van dieren met iets menselijks.
ALLES IS TE BEWERKEN
Het programma Photoshop bestaat sinds
1990. Het wordt gebruikt door fotografen,
illustratoren, grafisch ontwerpers en
webdesigners. Je kunt beelden vrijstaand maken,
beelden samenvoegen en onderdelen in je foto
aanpassen qua vorm, licht of kleur. Het is een
enorm uitgebreid programma, terwijl de meeste

OPDRACHT

Duik eens in de wondere wereld van stockbeelden, bijvoorbeeld shuttersstock
of canva.com. Je hoeft echt geen fotograaf te zijn om mash-ups te creëren zoals
Paul en Ilse. Je moet alleen wel het een en ander leren over werken in lagen en op
pixelniveau. Met veel geduld, nauwkeurigheid en uitproberen maak jij ook pop-art!

STAPPENPLAN MASHUP BEELDEN
-	Zoek twee beelden die je interessant vind en die qua kleur, vorm of materiaal
elkaar aanvullen, of juist tegenspreken
-	Maak de onderdelen uit de foto’s vrijstaand en bewaar ze apart (in een laag)
-	Ga spelen met de lagen over elkaar heen: maak onderdelen groter of kleiner, draai,
pas kleuren aan, plaats ze over elkaar

TIP

-	Kijk waar de lichtbron vandaan komt en creëer waar nodig schaduw achter de

Objecten uit foto’s vrijstaand maken kan

-

in een app als Canva of Sticker maker

nieuwe lagen voor een realistisch resultaat
Kies een achtergrondkleur die de afbeelding eruit laat springen

