grootste iconen en ambassadeurs in de geschiedenis
van de flipperkast. Voor diegene die het niet weten:
Rudy is de buikspreker die de Funhouse achtergrond spelers bezig houdt in deze wereld. Gemaakt van plastic
heeft Rudy bewegende ogen, mond en oogleden, waardoor zijn gezicht verschillende uitdrukkingen aanneemt.
Zijn ogen volgen de bal wanneer die het speelveld oversteekt. Hij is een echt stuk speelgoed op het speelveld en
daarmee een interactief 3D element van het spel.
Tot nu toe is Rudy mijn enige foto van 2009. Ik zou de
ringmaster van Cirqus Voltaire en de ruimteschepen van
Attack from Mars wel willen fotograferen. En de Balrog
van The Lord of the Rings! Of de trollen van Medieval
Madness! Er is iets met deze kasten waardoor het spel
zo opwindend is. Ik vind het wel de moeilijkste kasten
om te fotograferen want er is zo veel dat ik er bij wil
betrekken. Dat eindigt er meestal in dat ik de ruimtelijke
verhoudingen van de elementen op het speelveld door
elkaar haal om mooiere foto’s te maken. Later moet ik
dan de kleur en schaduwen van elementen bewerken
om ze vloeiender te maken.

Het mag duidelijk zijn, maar het mooiste van de flipperkastfotografie is voor mij dat ik elke beslissing zelf
neem. Er is geen compromis zoals wanneer je voor
anderen werkt. Dat wil niet zeggen dat ik geen fouten maak. Natuurlijk wel! Wanneer ik soms naar vroeger werk van mij kijk, denk ik dat ik het nu anders zou
doen. Maar ik verander die foto’s niet. Het zijn tekenen
dat ik beter geworden ben!”
Ook Aeneas Verhé heeft nog een paar vragen
voor Kevin: Ben je zelf ook een flipperaar? Wat
zijn jouw favoriete kasten?
Kevin: ”Ik hou wel van een potje flipperen maar ben er
niet goed in. Als ik een kast fotografeer, kan ik de speciale features met de hand activeren. Zo leer ik de rules
van een kast kennen. Mijn favoriete kasten zijn Attack
from Mars, Cirqus Voltaire en Medieval Madness.”
Waar maak je de foto’s? Op een vaste locatie of
bezoek je verschillende mensen?
Kevin: “Toen ik begon met flipperkasten fotograferen,
werkte ik veel bij de Lucky JuJu in Alameda, Californië.

Gorgar
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