Koos Schippers - fotografie

Koos Schippers werd geboren op 14-10-1945.

De wereld is een plek vol intense en prachtige kleuren, maar ik hou ervan in zwart/wit te fotograferen.
Ik heb een passie voor monochroom sinds ik ± 50 jaar geleden voor het eerst een camera in handen kr
Het is nog altijd mijn favoriete medium.
Dat komt grotendeels doordat ik het gevoel heb dat ik in zwart/wit het beste “zie”.
Ik kijk naar scènes, denk en visualiseer beelden in termen van grijstinten in plaats van
levendige kleuren. Ik ben daarin niet getraind, het gaat vanzelf en dat verklaard waarschijnlijk
waarom ik altijd van zwart/wit fotografie zal blijven houden.
Wat ook meespeeld is dat ik als fotograaf zoveel controle heb over het beeld, vanaf het
moment dat ik het me voor ogen haal tot het maken van de afdruk.
Het lot van de foto ligt letterlijk in mijn handen.
Ondanks het “gemak” van de digitale fotografie, heb ik nog altijd een permanente donkere
kamer.Wat er in de donkere kamer gebeurd is voor mij onlosmakelijk verbonden met de
fotografie.
Wat ik over eigen werk kan zeggen is dat de onderwerpen divers zijn.
Portret en Modelfotografie, de schoonheid van vorm en lijn van het menselijk lichaam.
Ik kan mij eindeloos “vermaken” in het landschap, met oog voor het totale beeld,
maar ook zoekende naar details van ongekende schoonheid.
Struinend langs de vloedlijn, getroffen door het oneindige licht, blik op oneindig.

Op zoek in oude kerken en kathedralen, waarin veelvuldig vroomheid in hout en steen zo
kenmerkend is, wil ik mij keer op keer laten verrassen.
Zwart – wit fotografie is mijn droom, dus die beleef ik elke dag.
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Opleiding: Nederlandse Fotovakschool
Famous Photographers school
Studie bij de Haagse fotograaf Hans Götze
Workshops: Fotovakschool Apeldoorn o.a. technische camera
en architectuur fotografie.
BIB; Lid kunstenaarscollectief Bollenstreek in Beeld
Exposities: Haarlem, Zaandam, Gorinchem, Lisse, Warmond, Sassenheim,
Deventer, Zwolle, Elburg, Zaltbommel, Nieuw-Vennep, Utrecht.
Publicaties: Muziektijdschriften, CD boekjes, Encyclopedieën etc.

Koos Schippers
Doormanplein 36
2161 TD Lisse
tel. 0252-412341
e-mail: ch.schippers@casema.nl
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