


BASALE BELICHTING, EEN KIST VAN ÉÉN BIJ 
ANDERHALVE METER DIEP, PRACHTIGE NAAKTE 
DAMES DIE HUN ATLETISCHE LICHAMEN IN DE 
MEEST ONMOGELIJK POSITIES WURMEN: HET 
ZIJN DE SIMPELE INGREDIËNTEN VAN ERIC 
KELLERMANS ADEMBENEMENDE FOTOSERIE THE 
BOX. GEEN POSE IS HETZELFDE, ZOALS GEEN 
LICHAAM GELIJK IS. LEDEMATEN LEIDEN HET 
OOG VAN DE ENE HOEK NAAR DE ANDERE, HET 
VERVREEMDENDE BLOOT HOUDT VOOR ALTIJD 
DE AANDACHT VAST. KIST, NA KIST, NA KIST.

The Box ERIC KELLERMAN 
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Eric Kellerman (1944)
De Britse Eric Kellerman woont al meer dan de helft van zijn leven in 

Nederland. Lange tijd doceerde hij met veel plezier Engelse Taal en 

Cultuur en Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Fotograferen deed hij al vanaf zijn 18de: “Als hobby, niets specifieks. 

Iedereen maakt foto’s.” Dat hij toch bovengemiddeld goed kon foto-

graferen, ontdekte hij pas op latere leeftijd. Tegenwoordig houdt de 

gepensioneerde Kellerman zich dan ook fulltime bezig met zijn ware 

passie: naaktfotografie. 

www.erickellermanphotography.com
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YOGADOCENTE
“Iedereen brengt wat anders, op haar eigen ma-
nier creatief. Zij is bijvoorbeeld een yogadocente. 

Ongelooflijk wat ze met haar lichaam kan.”
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ee, ik ben geen creepy GWC, ‘Guy With Camera’, zoals je bijvoor-
beeld op modellensites tegenkomt.” Eric Kellerman lacht en 
vraagt of hij verder moet toelichten dat hij écht geen ‘dirty old 

man’ is. “Maar inderdaad, bij naaktfotografie moet je de indruk weten te 
vermijden dat je oneerlijk of niet integer te werk gaat.” 

Dat hij vrouwelijk schoon wél erg kan waarderen, zal hij niet ontken-
nen. “Mijn werk heeft echter weinig met erotiek te maken. Althans, zo 
zou ik het graag willen stellen.” Dat sommigen zijn foto’s anders bekij-
ken, is een gegeven. “Dat heb je nou eenmaal met nudes, mensen weten 
vaak niet wat ze er nou van moeten vinden. Zo is het dan maar. Wat 
ik doe is misschien pikant, maar bovenal artistiek, hoop ik. Een goede 
naaktfoto is innoverend, en bevredigt ook de geest en het hart.”

In de gaten
We bekijken een bijzondere serie van zijn hand, The Box. Ontklede vrou-
wen in een kubus van mdf, hangend, zittend, gebukt, gebogen, onderste-
boven, een enkeling zelfs springend. Kellerman schoot zijn eerste vrouw-
in-de-doos in 2004. Mensen in een doos of kist fotograferen is niet 
nieuw, vertelt hij. “Denk maar aan bepaalde werken van Ruth Bernhard. 
Met liggende vrouwen dan, heel sereen.” Kellerman zelf kwam op het 
idee dankzij een van zijn modellen. “De kist stond thuis in mijn studio, 
meer voor praktische doeleinden. Tot iemand er tijdens een fotoshoot in 
ging zitten. Ik had gaten in de kist gemaakt om hem te kunnen dragen, 
maar zij hing haar handen en voeten er in. ‘Hé, dat is interessant!’ dacht 
ik toen en ben wat gaan experimenteren.” 

De meeste Box-foto’s dateren van de laatste drie jaar. “Ik denk niet 
dat ik ooit ophoud met deze serie. Het is een ongoing project. Wel is een 
selectie onlangs verschenen in een mooi fotoboek, The Box – A Typology 
of Poses in a Confined Space, gemaakt door de Duitse uitgeverij Edition 
Galerie Vevais. Zij maken altijd bijzondere dingen. Een van de grootste 
boeken ter wereld bijvoorbeeld, Mit JOCK STURGES Familiär. En nu mijn 
boek dus, dat in een houten doos zit. Ik ben er trots op, of beter gezegd: 
wij zijn er trots op.” 

Atleten en acrobaten
Hij pauzeert even, en zegt dan 
ferm: “Ik heb het ook liever 
niet over ‘modellen’, daarmee 
doe ik de dames waar ik mee 
samenwerk tekort. Er zitten wel 
professionele modellen tussen, 
maar ook danseressen, atleten, een acrobaat en zelfs een martial arts 
expert. Allemaal voegen ze wel iets unieks toe. Daarom noem ik ze liever 
medewerksters. Fotograferen is voor mij vooral een sociale gebeurtenis, 
interactief, een kwestie van geven en nemen.”

Het mooie daarbij, legt Kellerman uit, is dat hij vrijwel niemand streng 
hoeft te regisseren. Integendeel, dat zou juist de magie verbreken: “De 
passie van bijna al deze dames ís immers bewegen. Ze kennen hun 
lichaam, en willen ook altijd heel graag de grenzen opzoeken.” Fysiek, 
maar ook weleens wat de kist betreft. Dan verbreken ze de regels, zoals 
‘blijf binnen de Box’. Kellerman: “Ik laat ze hun gang gaan en hou elke 
beweging in de gaten. Een goede houding probeer ik dan te verfijnen: 
positie van vingers, voeten, haren, dat soort details.” 

Nog een pluspunt van de groep professionals waarmee Kellerman 
werkt, is dat ze zich ‘onbewust bewust’ zijn van hun houding. “Wat ze 
spontaan doen, kunnen ze dus snel herhalen. Bij sommigen klik ik 
eigenlijk alleen maar en ‘steel’ de houdingen die ik mooi vind. Ik plan 

alleen globaal, ik doe geen metingen. Niet 
van licht en ook niet van (flitslamp)posities. 
Ik wil creëren. Dat moment van ontdekking, 
die huivering, de frisson: dát zoek ik. Het 
beste moment is vaak als iemand even de ca-
mera vergeet. En dan bijvoorbeeld onbewust 
een haar uit het gezicht veegt. The best poses 
happen between poses”, zegt hij lachend.

Claustrofobisch
De serie, en het boek, is een hommage aan 
vrouwelijke schoonheid, antwoordt Kellerman 
op de vraag wat hij met de serie wil bereiken. 
“Ik houd van lijnen, van vormen, en niet zo 
van diepere betekenissen of psychologische 
inzichten.” Het danselement is voor Kellerman 
erg belangrijk, verklaart hij: “Ik zie The Box als 
performance art, een soort frozen dance. Ie-
dereen die iets in de kist doet, doet iets anders. 
Ook al lijken de poses op elkaar: het ‘materiaal’ 
waarmee je werkt, het menselijk lichaam, is 
altijd anders. Geen houding is dus hetzelfde. 
Dat maakt het interessant, spannend. Ook voor 
mij, tijdens het fotograferen. Je weet eigenlijk 
nooit wat er gaat gebeuren. Natuurlijk heb ik 
ook veel bewondering voor wat deze dames met 
hun lichaam kunnen. Ik, met mijn 1 meter 80, 
kom met moeite in zo’n kubus. Overigens ben 
ik zelf hartstikke claustrofobisch, dat helpt dan 
ook niet…” 

Interessant aan deze serie is ook dat het zo 
verschilt van Kellermans andere werken: “Dat 

is vrij af-
standelijk, 
filosofisch, 
duister, 
zo zeggen 
mensen 
me. The 
Box is juist 
open en 

bloot, letterlijk en figuurlijk. Weg uit de duis-
ternis! In mijn studio gebruik ik veel indirecte 
belichting, werk veel met chiaroscuro, heel 
subtiel. The Box is juist het tegenovergestelde: 
volop belicht, heel direct.” 

De mol heeft zijn ogen geopend, grapt 
Kellerman. “Grappig is dat ik juist door mannen 
weleens op het matje geroepen wordt. Die 
zeggen dat ze vrouwen niet zo ‘opgesloten’ of 
‘onderdrukt’ willen zien, ze maken er meteen 
iets heel symbolisch van. Terwijl de vrouwen, 
zeker de dames waarmee ik werk, dan 
ertegenin gaan en zeggen dat het gewoon 
beelden zijn die hun kracht en vindingrijkheid 
tentoonstellen. Het is letterlijk, puur esthetisch. 
Nothing more, maar zeker nothing less!”

WAT IK DOE IS MISSCHIEN PIKANT, 
MAAR BOVENAL ARTISTIEK, HOOP IK
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 CONCENTREREN OP VORM
“Ik wil dat kijkers zich concentreren op 
‘vorm’, daarom laat ik de schaamstreek 
niet zien. Dat leidt alleen maar af. Een 
goed geplaatste waaier of bos haar 
is bij sommige poses dan heel, tsja, 
‘problem solving’.”
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FYSIEKE GRENZEN OPZOEKEN
“Mensen proberen regelmatig te ontdekken wat ze met hun lichaam 
kunnen. Deze foto is een goed voorbeeld. Een heel bizar beeld ook. Kijkt 
ze naar voren of naar achteren? Ik zie er zelf ook een vossengezicht in.”
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ALLES GEVEN
“De dame met de grote tatoeage is een expert in 

oosterse vechtkunst. Eenmaal in de Box is zij echt 
niet meer te stoppen! Ze gaat helemaal los, geeft 

echt álles. Ik ben degene die zegt: genoeg!”

!"#$"%&#'(&)$& 
Eric Kellerman

11301

SHUTR01_106-115_Serie Erik Kellerman_OVD.indd   113 21-11-2012   17:08:17



SPRONG
“Je hebt maar één meter, zo’n sprong is dan ontzettend lastig!” 
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TIJD VOOR THEE
“Dit is gewoon een grap, een elegante manier om thee 

te drinken. Misschien een beetje Brits ook. Maar ook 
hier weer wat kleur, een rustpunt.”
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