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3x p.jr. ontvang je dit omdat je interesse hebt getoond voor
mijn werk of omdat je met mij hebt samengewerkt.
Afmelden hieronder.
Just because you have worked with me as a photographer you’ll
receive this newsletter. Please ask for the English version.
Click to unsubscibe.

Nieuwe foto’s: Charmila

Twee foto’s op mijn site

Nieuwe wedstrijd
Je kunt een grote zwart-wit foto
winnen van George de Zwart als je
weet waar ik onderstaande foto heb
gemaakt

Expositie Vermeer-foto’s bij KALDI
Utrechtsestraat 129

In opdracht
profielfoto
voor
Charmila
gemaakt.
Ook deze
glossy en
Charmila
liggend
(alleen in
expositie te
zien).
Wil je ook
een foto?
Let me
know.

C-print,
Dbond 3mm,
Kleurgamma,
ophangsysteem

Bas Eckmann en zijn vrouw bieden mij de
mogelijkheid om in hun zaak, Kaldi Amsterdam,
Utrechtsestraat 129 te exposeren. Eerst mijn
twee Vermeer foto’s - een studie naar de
lichtval door Vermeer op het Meisje met de
Parel en het Melkmeisje.
Ik heb gewerkt met oude fotolampen (gift van
Johan van Steen), die warm licht geven. Het
decor is perspectivisch gezien precies
nagebouwd in mijn studio. Het meisje met de
Parel is een Nederlands model met een
Russische naam, Ljoeska. Het melkmeisje is
Russisch en heet Varya. Trudy Buren deed de
visagie. Afgewerkt door Kleurgamma, fotolab.
Ingelijst achter museumglas in houten lijsten,
door Frame Products. De “meisjes” hebben
gereisd over diverse tentoonstellingen. Van het
Naarden Off Fotofestival naar Beijing (China) en
Parijs (Fr).

Kaldi is een eeuwen oude legende over een
geitenhoeder uit Ethiopië. Kaldi is daarom ook

niet zomaar koffie, maar een koffie met een
verhaal. In deze koffie en thee speciaalzaak
waar u terecht kunt voor koffie, thee,
espressomachines en aanverwante artikelen.
Bas Eckmann en zijn vrouw ontvangen u vol
enthousiasme en adviseren u graag.
In het oude winkelpand van KALDI aan de
Utrechtsestraat 129 komen mijn foto’s beter uit
de verf dan op je mobieltje, dus ga ze even
bekijken als je in de buurt bent.
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