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Adrian Kuipers

› Adrian Kuipers, fotograaf, woont en werkt
afwisselend in Apeldoorn en in Polen, waar hij
sinds enkele jaren vanwege de liefde voor zijn
Poolse muze vertoeft. Hij is bekend van zijn
campagnes voor Orange Babies en zijn werk
voor MINI by Easywalker, Mammoet/Samsung
en Skyradio. »
tekst Carmen Luttikhuis | fotografie Adrian Kuipers
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“Belangrijk is eerst goed naar de essentie
van dingen te kijken. Dat pas ik toe op alles wat ik doe.”

Portret dat ik in Afrika geschoten heb van een jongetje dat als baby bij het afval is gezet en vervolgens door een medewerker van
Orange Babies uit het vuil is gehaald, verzorgd en nu opgroeit in een weeshuis.
Dit beeld heeft tijdens een veiling 21.000 euro opgebracht voor de projecten van Orange Babies.

Adrian Kuipers

» Foto’s van Adrian Kuipers kom je in binnenen buitenland tegen. Zijn vrije werk houdt hij
vaak voor zichzelf omdat hij meer voldoening
haalt uit het maken dan uit het tentoonstellen
ervan. Na jarenlang voor zijn opdrachtgevers
de hele wereld over te zijn gereisd, richt hij
zich sinds zijn vrouw en hij ouders zijn van
hun pasgeboren zoontje, op een opdracht
dichter bij huis: zijn gezin. Gevoed door zijn
liefde voor Afrika waar hij fotografeerde
voor Orange Babies. Adrian: “Ik probeer dat
wat ik geleerd heb in Afrika toe te passen
op mijn eigen leven: meer terug naar de
basis, naar het oer. Ondanks de ellende die
je in Afrika ook ziet, is het mooi om te zien

dat mensen er gelukkig zijn met weinig. Ze
staan dicht bij zichzelf en bij hun gevoel,
leven vrij en hebben weinig schaamte. Wij
worden opgevoed met ‘doe maar normaal’ en
‘wat moeten de buren wel niet denken’. Dat
is daar totaal onbelangrijk. Terwijl wij naar
Afrika gaan om mensen te helpen, zouden we
eigenlijk naar Afrika moeten gaan om onszelf
te helpen. In dat oergevoel is ons zoontje op
dit moment mijn grootste inspiratiebron.
Als een spons absorbeer ik de schoonheid, de
warmte en de puurheid van het klein zijn. De
ervaringen die ik nu als vader opdoe, gaan
zeker invloed hebben op mijn nabije werk.” »

Dit meisje uit Zambia mist door geweld een oog, heeft HIV en haar ouders kunnen niet voor haar zorgen.
Doordat ze een oog miste werd ze gepest. Als je na dit alles nog zo’n brede glimlach kunt geven en het leven kunt toelachen, dan vind ik je een held.
Na deze foto hebben Nederlanders ervoor gezorgd dat ze een kunstoog heeft gekregen.
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voor ons een nieuw en spannend hoofdstuk
gevormd door feiten uit eerdere passages
voor hem een eerste blanco pagina
waarbij vormen letters worden
en letters woorden
de eerste zin
het begint
punt
.
de basis is een set met karakters
verkregen van zijn makers
inzet van deze karakters
als ook de opmaak
is nu aan hem
regulier
vet
of
schuin
schrijven
het zijn keuzes
die eigen regels zullen vormen
hoofdstukken doen beginnen en hoofdstukken doen sluiten
de pagina’s omkeerbaar, de feiten niet
voor eeuwig vastgelegd
voor altijd daar
en daar
daar
heb
je
een
punt
.
want als je
tussen de regels door leest
dan zie je gevormde woorden vormen vormen
als een soort golf bewegen, van pieken naar dalen
een ongeleide sinus van gebeurtenis naar gebeurtenis
waarbij de weg naar de gebeurtenis
op zichzelf een gebeurtenis is
het is gebeurd
geboren
hier
bij ons
van ons
onze wereld
Alexander Kuipers
maak je
punt
.
Gedicht geboorte Alexander Kuipers. Tekst: Adrian Kuipers.

Adrian Kuipers

Adrian met zijn pasgeboren zoon Alexander. Foto: Zbigniew Piotrowski.
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»

“Mijn fotografie wordt vaak bestempeld als
‘dichtbij’ en ‘intiem’. Maar ook ‘grafisch’ past
denk ik goed bij mijn werk. Ik hecht heel erg
veel waarde aan de balans of disbalans in een
beeld. Soms kan het verschil in drie pixels
zitten. De basis van een goede portretfoto
is contact, het creëren van een band met de
geportretteerde. In Afrika ging ik vaak eerst
met de kindjes dansen om het vertrouwen
te wekken voordat ik ze fotografeerde. Pas
als ik dichtbij kan komen, kan ik een intiem
portret maken. Als het gaat om geregisseerde
portretfotografie in een studio is het
belangrijk wat de essentie van het portret
is. Wat willen we met het eindresultaat
vertellen? Hoe moet het overkomen? Dan ga
ik een weg zoeken om dit te bereiken. Voor
mij is goede portretfotografie 60 procent
psychologie, 20 procent fotografie en 20
procent vormgeving. Als iemand de studio
binnenkomt, creëer ik een sfeer die degene
in een andere wereld brengt waarin hij of zij
alle stress van het uur daaraan voorafgaand
en onzekerheden vergeet. Mensen zijn
allemaal verschillend, dus een vaste regel is
er niet. Als je wilt dat iemand maximaal gaat
stralen, dan moet je een reden geven om te
stralen. Dat gebeurt niet als je zegt ‘en nu
even lachen...’. Bij de één ben je subtiel en laat
je ze het mooiste moment met hun kinderen
visualiseren, bij de ander moet je een grens
overschrijden. Zo heb ik een keer scheldend
en springend achter mijn camera gestaan
om die persoon de uitdrukking te geven die
ik wilde. Het is zoeken en heel veel energie
geven om de juiste energie terug te krijgen.” «

Adrian Kuipers

Een foto van mijn vrouw gemaakt in de badkamer van een oud kasteeltje in Spanje tijdens onze fotoreis door Europa.
Tot nu toe voor mijzelf gehouden. Bij deze voor eigen! magazine de primeur.
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“Afwisseling en vernieuw

Op zoek naar de snijvlakken van schoonheid, schaamteloosheid
en taboe.

Adrian Kuipers

ing houden mij levend”
Portret van de 3FM Serious Talent band HeavyLight geschoten op het treinstation in Luik.
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Portret van de man die mij 12 jaar geleden heeft geleerd altijd naar de essentie van hetgeen je maakt te kijken,
Apeldoorns regisseur en dj Yvo van Koppenhagen.

Adrian Kuipers

Portret van Apeldoorns kunstenaar Peter Ten Lohuis. Zijn kijk op het
menselijk lichaam heeft mij geholpen in mijn fotografie.

Portret van Apeldoorner Peter Vroon. Op afstand een ruige zeepiraat,
maar van dichtbij een zeer warme, zachte en open man.
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