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Monique Eller
Duistere
schoonheid
Het werk van Monique Eller is van een duistere schoonheid.
Haar gebruik van licht en kleur verleent de foto’s een mysterieuze
uitstraling met een enigszins sinistere onderlaag. Zoals blijkt
uit bijgaande voorbeelden, staan mensen en dieren bovenaan
op haar fotografische menu.
tekst

Jannie de Kruijff

“Mooi licht in donkere partijen,
geen highlights. Uitgebeten plekken:
dat háát ik in fotografie.”

Jumping Iluak
“Bij deze opname lag ik op de grond.
Mijn camera stond op statief en de
flitser liet ik schuin achter me met het
bewegende onderwerp meetrekken.”

www.moniqueeller.nl

focus 05 28 mei 2011

M

onique Eller studeerde in het
najaar van 2009 af aan de
Fotoacademie in Amsterdam.
Op haar cv prijken opdrachten
voor onder andere Jan des Bouvrie, Hema
Amsterdam en Porsche. Daarnaast heeft ze
diverse publicaties op haar naam. Ze werd genomineerd voor BLEND absolute Talent 2011
en er zal werk van haar te zien zijn op de Art
Amsterdam bij Gallerie Reflex Alex Daniels
( 11 t/m 15 mei RAI Amsterdam).
Wat vindt Monique belangrijk in een foto?
“Mooi licht in donkere partijen, geen highlights.
Uitgebeten plekken: dat háát ik in fotografie”,
steekt ze van wal: “En daarnaast aandacht voor
compositie, zeggingskracht. Het beeld moet
je pakken.”
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Bewuste keuze
Op de vraag waar ze zoal mee bezig is,
antwoordt Monique: “Ik heb net een fashionopdracht afgerond. Verder maak ik vooral
eigen werk. Dat is een bewuste keuze.”
Momenteel heeft ze haar handen vol aan het
ontwikkelen van een nieuwe serie. “Eén beeld
is inmiddels klaar. Het volgende beeld werk
ik nu uit. Dan moet je denken aan een soort
studie hoe je datgene wilt verbeelden wat
je in je hoofd hebt. En daar gaat bij mij veel
tijd in zitten...”
Wat kan ze beginnende fotografen aanraden?
“Kijk vooral goed naar veel verschillende foto’s.
Absorbeer beeld en selecteer wat je aanspreekt.
Analyseer vervolgens waarom het je aanspreekt.
Zo’n exercitie is heel leerzaam.”

“Dit is een nachtopname. Ik wilde een beeld
maken waarbij de mens geïntegreerd is in
het dierenrijk. Met dieren in het wild is het
moeilijk te voorspellen hoe een shoot zal verlopen. Daarom is het belangrijk dat je risico’s
beperkt. Alles wat je van tevoren kunt controleren, moet je bij wijze van spreken driemaal
gecheckt hebben. Je moet de lichtsituatie op
locatie bekeken hebben, en in dit geval ook
het gedrag van je onderwerp hebben gezien.
Kortom: weten wat je moet doen om dát beeld
te maken dat je in je hoofd hebt. Uit welke
richting laat je het licht komen; welk diafragma
wil je gebruiken..? Denk daar vooraf over na:
dat geeft je extra ruimte als je op locatie aan
het fotograferen bent.”

Linde Kee
“Een portret bij daglicht. Ik hou van fotograferen bij daglicht, en dan met name
met veel donkere, schaduwrijke partijen.
Dit portret was, vergeleken met wat ik
ervoor had gemaakt, vrij licht.”

camera-instellingen

PORTFOLIO

The Night Before
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Brandpunt 24 mm
Diafragma F7,1
Sluitertijd 1/125 s
ISO 100

Brandpunt 28 mm
Diafragma F3,2
Sluitertijd 1/60 s
ISO 100
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Brandpunt 36 mm
Diafragma F2,8
Sluitertijd 1/250 s
ISO 500

