Portfolioreview
Erwin Olaf beoordeelt Sander Nagel
Als enthousiaste en ambitieuze fotograaf krijg je niet elke dag
de kans om je portfolio voor te leggen aan Erwin Olaf. En dus
reageerde Sander Nagel direct op onze oproep op Facebook
en Twitter. Hij durfde de uitdaging aan en stuurde een selectie
van zijn beste werk op. Om thuis met het zweet in z’n handen
het finale oordeel af te wachten. Want Erwin is kritisch... altijd.
tekst Remco de Graaf

Isabella
“Een héle mooie glamourfoto. Je ziet
echt dat de fotograaf heeft geput uit
het verleden van de modefotografie. De
concentratie van het licht is top, en de
blik van het model verleidt de kijker. Ik
vind het leuk dat de mond is afgedekt.
Dat maakt het toch nét even spannender. Je krijgt hierdoor meer nadruk op
de ogen, en dat is goed gezien.”
“Als je glamourfoto’s maakt op dit
niveau, moet je perfectioneren. Alles
moet kloppen. Dus zie ik verbeterpunten. Neem de kleine zwarte rand van het
slipje aan de rechterkant van de foto.
Zou het niet veel beter zijn als Sander
de suggestie zou wekken dat het model
naakt is? Het is maar een piepklein
stukje dat wordt weggesneden, maar
de impact van deze minimale ingreep
is groot. De foto wordt nóg meer sexy.
Ander punt ter overweging is haar blik.
Die grijpt nu de lens. Dat kan goed
werken, maar in dit geval wordt de foto
erotischer als zij nét langs de lens kijkt,
minder direct. Alsof je een stiekeme toeschouwer bent, in plaats van een direct
aanwezige. Het model voor deze foto
is goed gecast. Zij heeft echt een hele
goede blik. Het lichtje op haar gezicht
en hand versterkt het totaal. Toch mis ik
het extra beetje lef dat je als fotograaf
moet tonen. Waarom heeft zij haar beha
nog aan? Die moet uit... en daar moet
je als fotograaf om vragen. Je ziet dat
Sander nog te voorzichtig is. Hij mag
best een stukje verder gaan.”
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“Leg veel meer je
ziel op tafel”
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Finn
“Heel lief kinderbeeld. De
emotie is erg goed gepakt. Vooral met kinderen
is dat moeilijk: die kun
je niet regisseren. Mooie
uitsnede ook! Door de
donkere omgeving en de
goede lichtval wordt alle
aandacht geconcentreerd
op het gezicht. Deze foto
heeft veel subtiele details.
Zo spreken de stofuitdrukkingen me heel erg aan.
Je ziet echt de materialen
en het contrast tussen
de donkere delen. De
achtergrond is donker
en tóch gevarieerd.
Subtiel aanwezig en niet
dominant. Verder is de
scherpte mooi. Maar het
belangrijkste: het beeld
is komisch, ontroerend.
Het doet iets met je. Juist
dát zijn elementen die in
een goede foto aanwezig
moeten zijn. Dit vind ik
dus ook een hele goede
foto!”

Daphne and…
“Leuk experiment. De zwarte positiejurk
vormt een bijna dynamische curve. Dat
maakt deze foto extra interessant. Mijn advies: doe meer met die S-vorm die ontstaat.
Je kunt die als fotograaf uitbouwen en
uitbuiten. Door de clichématige pose tegen
de muur dreigt dat unieke toch een beetje
teniet te worden gedaan. De hand in het
haar, het been tegen de muur... dat kennen
we allemaal wel. Natuurlijk is het een mooie
tegenstelling: deze sexy pose door een
zwangere vrouw. Waarbij zij staat op veel
te hoge hakken, in een houding die je niet
verwacht van iemand die in verwachting
is. Toch zou het nóg spannender zijn als
je afstapt van de clichépose. Zou het niet
mooier zijn geweest als haar andere arm
ook naar beneden zou wijzen, haar lichaam
hangend tegen de muur? Je gaat dan als
fotograaf nog meer op de buik en de curve
zitten. Daar leg je de nadruk op. Dan komt
de S in de positiejurk heel sterk naar voren.
Haar handen hadden ook tegen de muur
kunnen rusten. Dat oogt minder cliché.”

“Deze foto heeft heel veel potentie. Je voelt
dat er iets zit aan te komen. Alle ingrediënten zijn aanwezig, maar de mix moet
net even anders. Dat zit hem in de details.
Zoiets is ook heel erg moeilijk. Het idee
alleen is nooit voldoende; het moet ook
perfect worden uitgevoerd. Je moet als
fotograaf nét even dat unieke van jezelf in
de foto leggen. Sander zet met deze foto
een hele mooie contradictie neer tussen
een (overbekende) sensuele pose en een
vrouw van wie je zo’n pose niet verwacht.
Mooi experiment... nu perfectioneren! Dus
een pose die nét even anders en minder
standaard is.”

“De verlichting is goed: mooie lichtval op
haar gezicht. De rechterfoto vind ik ook
mooi. De handen ogen misschien iets te
ongemakkelijk, maar als totaalexperiment
is het ontzettend leuk. Zeker omdat in deze
foto eigenlijk meerdere experimenten zitten. Het tweeluik, de zwangere vrouw in de
zwarte jurk... Dan maakt het nog niet uit of
het helemaal daar is. Er gebeurt iets, ook in
de paginaverdeling. Sander stapt al af van
de gebaande paden. Hij toont in deze foto
lef, en dat is ontzettend belangrijk. Als de
gedateerde pose uit de jaren tachtig was gemoderniseerd, was het nóg beter geweest.
Het is niet zomaar een portret, recht van
voren. Het is een project in plaats van een
foto; er wordt echt iets gedaan.”

“Een goed idee alleen is nooit voldoende.
Het moet ook perfect worden uitgevoerd.”
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Persoonlijke
signatuur
Johnny 2010
“Ik moest erg lachen om het
shirt... Harry’s Tuincentrum.
Ik heb geen idee of dit shirt
speciaal is gemaakt, maar
als je het zo op de foto ziet,
roept het direct een bepaald
beeld op. Ook bij deze foto
zie ik potentie. Maar het is
wel ‘van dik hout zaagt men
planken’. Less is more... zeker
hier. Ik word heel erg afgeleid door de felle contrasten,
het knalblauw met het harde
groen. Waarom dat groen
op de achtergrond? Het
model (acteur Daniël Boissevain, red.) acteert goed.
Toch ontbreekt er iets. Of
misschien juist andersom:
het is allemaal nét te veel.
Het gras op het gezicht is net
niet natuurlijk genoeg. Het
ligt er iets te dik bovenop dat
Daniël een handje is geholpen in de make-up. Je ziet
dat iemand het erop heeft
geplakt. Er zit te veel op. Als
het alleen een beetje aan de
zijkant had gezeten, geloof
je veel eerder dat hij net een
woeste voetbalwedstrijd op
het scherpst van de snede
heeft gespeeld.”
“Foto’s zoals deze zijn wel
lastig te beoordelen. Je weet
niet waarvoor hij is gemaakt:
is het een onderdeel van
een grotere serie? Is het een
reclame voor Harry’s Tuincentrum, of een portret? De
fotograaf Sander is erg netjes
in zijn uitsneden. Die mogen
wel wat gewaagder. Je ziet
te veel, mede door het licht.”

Daniël
“Dit is een mooi portret. Heel geschikt
om in een tijdschrift te publiceren als
het een beroemdheid betreft (ook dit
is Daniël Boissevain, red.), bijvoorbeeld
bij een interview. Voor zo’n doel is het
een uitstekende foto. De monochrome compositie is heel sterk. Zelf
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ben ik wel voor een andere uitsnede.
Ik vraag me vaak af waarom ik op portretfoto’s nog lichaam moet zien dat
zich onder de tepelhoogte bevindt.
Als het model kleren aanheeft, is dat
bijna altijd saai. Ik had de foto wat
krapper uitgesneden, zodat het portret
indringender wordt.”
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tip van erwin

“Heb je eenmaal je stijl gevonden, waarin je jezelf helemaal
thuis voelt? Bijvoorbeeld een
monochrome stijl, met een bepaald scherpteverloop en het
gezicht prominent in beeld?
Houd die stijl dan vooral twee
jaar lang vast. Dan word je er
alleen maar beter in. Perfectioneer datgene waar je het beste
in bent. Mensen herkennen je
stijl pas na een jaar of twee. Je
moet eenduidig zijn: elke foto
moet jouw persoonlijke signatuur dragen.”

“Ik ben helemaal niet van de school
die predikt dat wat je ziet, je zo moet
laten. Uitsnijden, bijschaven: het
hoort er allemaal bij. Je hebt in de
moderne fotografie meerdere beslissingsmomenten. Het moment dat je
de foto maakt, en dus kiest voor een
bepaald standpunt en een bepaalde
compositie. Maar ook achteraf, bij
het bewerken. Dan kun je van alles
veranderen. Ik wil aan elke fotograaf
meegeven dat je die momenten moet
gebruiken. Laat onverlet dat het zelfs
met deze iets ruimere uitsnede een
zeer indringend portret is. Dat is knap
gedaan. Er wordt minder geprobeerd
dan bij de foto met de zwangere
vrouw. Dit is anders gezegd meer een
foto, en minder een project. Zeker bij
bekende personen heb je vaak niet de
mogelijkheid om alles uit te proberen. Dan moet je voor snel resultaat
gaan, omdat je misschien maar een
minuut de tijd krijgt. Daardoor wordt
het automatisch meer een standaardportret, waarin je minder van jezelf
als fotograaf kwijt kunt. Dat hoeft ook
niet: per slot van rekening moet je als
fotograaf ook brood op de plank hebben. En dit kunnen opdrachten zijn
die daar heel goed voor zorgen.”
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Evelien
“Kijk, dit is een mooie beautyfoto. Daarbij moet het model
juist contact met je hebben,
en dat is hier zeker het geval.
Deze blik gaat dwars door
de camera. Zo moet het!
Een veelvoorkomende fout
is dat een model zo acteert
dat haar blik stopt voor de
camera. Het resultaat is dan
vlak en hol. Terwijl je juist
moet worden gegrepen door
de persoon op de foto. Hier
gebeurt dat. Het meisje kijkt
echt in de lens. De blik in de
ogen is goed: heel sterk.”
“In de categorie ‘beauty’ is
dit een hele mooie foto met
tamelijk hard, maar wel fraai
beautylicht. Tegen het vlakke
aan, maar wel professioneel
toegepast. De make-up rond
de ogen is misschien net iets
te zwaar, en de ogen zijn net
even te blauw gemaakt. Persoonlijk zou ik er een laagje
blauw afhalen. Dan blijft het
wat echter, meer natuurlijk.
Maar goed, dat is een keuze.
Over keuzes gesproken: het
model is sowieso uitstekend gekozen. De uitsnede
daarentegen had weer krapper gekund. Het haarknotje
op haar hoofd mag je best
aansnijden. Dan heb je nog
steeds de essentie van het
kapsel. Ook van de onderkant van de foto mag best
een stukje af. Het onderste
deel van de jurk leidt af en
voegt niets toe. Je krijgt een
betere pose als zij haar hoofd
iets kantelt, met haar kin
meer naar het strottenhoofd.
Dan kijkt ze bijna automatisch nog verleidelijker. Er
straalt weinig emotie uit haar
ogen, en precies dát maakt
dit een goede beautyfoto. Als
je dit bekijkt als een genrefoto voor een magazine als
Elle, dan is het goed beeld
dat in zo’n tijdschrift niet zou
misstaan.”

“Wees niet
bang om veel
verder te gaan”

“Als je de grote boze
buitenwereld wilt
veroveren, ontkom je er
niet aan om je kwetsbaar
op te stellen.”

Erwins advies voor Sander Nagel
“Je moet meer durven. Toon lef in je
fotografie. Ook - en misschien wel bovenal inhoudelijk. Je volgende stap moet zijn dat jij
jezelf meer onderscheidt. Volg je diepste zielenroerselen. Durf te vragen, vooral naar de
dingen die je écht wilt. Juist bij contact met
modellen is dat belangrijk. Als ik kijk naar het
portfolio, zie ik emoties die geaccepteerd
zijn. Goed voor nu, maar niet voldoende
voor het volgende niveau.”
“Als fotograaf heb je de kans om juist jouw
eigen, persoonlijke emotie - hoe gek ook - in
het resultaat te verwerken. Er zijn geen grenzen... behalve de grenzen die jij jezelf oplegt.
Het moet zo uniek worden dat het met jou
verbonden is, en met niemand anders! Een
techniek die van jou is... die uiteindelijk best
mag worden nagevolgd, maar hij is wél van
jou. Neem een Rineke Dijkstra, een Inez van
Lamsweerde of een Anton Corbijn. Je ziet
hun fascinatie. Bij Rineke zie ik de vrouw die
ze is: kwetsbaar met een adolescente geest.
Omdat ze er zelf niet ver vandaan zit. Bij Inez
komt juist het harde, rauwe terug, meer in de
lijn van Helmut Newton. Newton was gewoon
geil op zijn modellen. Dat zie je terug in zijn
fotografie. Je eigen rotheid moet bijna naar
buiten komen, door inhoudelijk meer lef te
tonen. Ga van het maken van een foto naar
het invullen van een project. De potentie ís er!”

nat van het zwemmen, met een doorschijnend, nietsverhullend badpak aan. Normaal
gesproken een heel ongelukkige, onhandige
pose. Maar die kwetsbaarheid van zichzelf
durft zij te tonen. Dit betekent niet dat jij dus
ook moet gaan zwemmen in een doorschijnende short. Je moet er je eigen invulling
aan geven; de essentie blijft. Natuurlijk is dat
moeilijk. De meeste (amateur)fotografen zitten in een gezinsleven, in de waan van alledag. Je kunt niet de hele dag jezelf openstellen en een potje huilen om nader tot jezelf
te komen. Maar je zou die kwetsbaarheid in
je werk toch moeten terugvinden.”

Zelfportret
“Maak echte zelfportretten. Zo nu en dan
is dat heel erg goed. Het kan reinigend
werken, of zelfs therapeutisch. In mijn geval
heeft het drieluik van de cover dat effect
zeker gehad. Dat was heel confronterend.
Iedereen heeft demonen in zijn leven. Om
die te onderzoeken en te tonen, daar houden andere mensen juist van. Als je de grote
boze buitenwereld wilt veroveren, dan kun
je er niet omheen om je kwetsbaar op te
stellen. Durf je dat aan, dan is de volgende
stap gezet.”

www.sandernagel.com
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Ziel op tafel
“Je moet bij jezelf door een grens. Dat heeft
niets met blote tieten of erecties te maken,
ook al speelt erotiek een onlosmakelijke rol
in ons leven. Het gaat om het innerlijk. Leg je
ziel op tafel, in de camera. Stel je kwetsbaar
op als fotograaf. Daarom vind ik Rineke zo
goed. Ze is begonnen met een foto van
zichzelf, na het zwemmen van vele baantjes.
Meteen daarna maakte ze de foto. Moe en
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