
De belangrijkste vaardigheid van een

topfotograaf is weten hoe te zien. Een

individuele wereld brengen. Met slechts
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een klik de buitenwereld en tegelijkertijd

de binnenwereld vangen. We maakten

een lijst van 5 topfotografen die je zeker

moet kennen:

Lilith in de house � zelfportretten in het

huis van vreemden:

De mens is kwetsbaar vlees geworden.

Een hele nieuwe wereld staat ter

beschikking van mensen met een

kwade geest. Tegelijkertijd kreeg

hartelijkheid vleugels als nooit tevoren.

Voor Lilith als fotograaf symboliseert

kwetsbaarheid de ultieme goedheid. Elk
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zelfportret is een maximale

verkenningstocht naar het ontdekken

wat een mens in zich meedraagt.

De gevoeligheid en de sensualiteit van

de huid:

Carla van de Puttelaar (1967, Zaandam)

woont en werkt in Amsterdam. In 1996

studeerde ze af aan de Gerrit Rietveld

Academie in Amsterdam. In datzelfde

jaar werd ze bekroond met de Esther

Kroon Prize en in 2002 won ze de Prix

de Rome Basic Prize. Haar werk kreeg

wereldwijde erkenning, en ze exposeert

in tal van musea en galeries over de

hele wereld, zoals New York,

Amsterdam, Parijs, Tokyo, Toulouse,

Berlijn, Barcelona en Rome. Ze wordt

vertegenwoordigd door: Box Galerie in

Brussel, Danziger Gallery in New York,

2. Carla Van De
Puttelaar

Kunstenaars Die u

Moet Kennen

http://www.blitz.nu/top-opkomende-nederlandse-kunstenaars-die-u-moet-kennen/


Galerie Esther Woerdehoff in Parijs,

Kahmann Gallery in Amsterdam en

Photo-Eye Gallery in Santa Fé.

Begrip voor het exentrieke:

Wouter le Duc (1989, Nederland) is een

Nederlandse fotograaf die woont en

werkt in Nederland. Hij zoekt

voortdurend naar de verhalen van fictie

en non-fictie. Verhalen over excentrieke

mensen en de omgeving waarin ze

leven. In het najaar van 2013 bracht hij

vier maanden in het westen van Canada

door om het terugtrekken uit de

3. Wouter le Duc



samenleving, de isolatie en de strijd van

sommige mensen in deze maatschappij

te begrijpen.

Voel de muziek met je ogen:

Anton werd geboren in Nederland, maar

verhuisde later naar Engeland. Hij is een

ervaren en nog steeds een zeer populair

fotograaf. Anton is voornamelijk bekend

voor het fotograferen van rockgroepen.

Zo fotografeerde hij groepen als U2 en

R.E.M maar maakte hij ook video’s voor

gropen als Nirvana, Metallica en

Depeche Mode.

4. Anton Corbijn

5.Erwin Olaf



Van special naar heel special:

Erwin Olaf is een van de meest

geprezen topfotografen van Nederland.

Beroemd voor zijn mis-en-scène en zeer

theatrale composities. Olaf weet

complexe en dramatische verhalen in

zijn foto’s te weven. Zijn werk wordt

regelmatig geëxposeerd en opgenomen

in tal van hedendaagse kunst en

fotografie musea internationaal.
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