worden aangebracht op de flitser om een homogene,
juiste temperatuur te krijgen). De bal wordt onzichtbaar
voor de camera met magneetjes en posterklevers op
het speelveld. Ik plaats nooit een speelveld horizontaal
omdat ik de kasten wil laten zien zoals ze zijn. Het oplopend speelveld draagt bij aan de foto!”
Nawoord van Aeneas:
Kevin is een getalenteerde fotograaf en getalenteerde
photoshopper die beide technieken goed kan combineren. Hij kan het .. en andere fotografen niet en daarom
kijkt iedereen op naar zijn foto’s. De foto’s zijn een idealisering, hevig gephotoshopt, maar ze tonen wel wat
mensen zich inbeelden bij mooie flipperfoto’s.
Kijk naar de flipper schilderijen van Charles Bell, zijn
die realistisch ? Nee, als je een foto neemt dan ziet een

speelveld er ook anders uit, maar zijn schilderijen en
Kevins foto’s zien er net voldoende perfect realistisch
uit zodat je gelooft dat ze echt zijn. En dat is vind ik
persoonlijk geslaagd als kunst.
In elk geval de basis van zijn foto’s kan iedereen maken
- hang een voldoende groot wit laken boven het speelveld en belicht het goed. Zo onrealistisch is die witte
reflectie op zijn kasten dus niet
Foutjes die ik zelf gemaakt heb: het laken was te klein
en maar aan 1 kant verlicht (heb maar 1 flitser).. en de
plakband die de bal op zijn plaats houdt zie je ook nog
met een groter netjes opgespannen laken, 2 flitsers die
het effen belichten, en je hebt dezelfde basis als wat
Kevin heeft als foto.. dan mooi in Photoshop bewerken
om elk foutje en stofje weg te halen.

Showgirls

NFV Korting op het werk van
Kevin Tiell
De foto’s van Kevin Tiell zijn
voor leden van de NFV met
korting te verkrijgen.
Een afdruk van 16x20 inch, uit
een oplage van 25 stuks, kost
voor NFV leden 200 USD, inclusief verzending. Een afdruk van
30x20 inch, uit een oplage van
10 stuks kost 400 USD.
Alle foto’s zijn afgedrukt op
Professional Kodak Metallic
paper en zijn gesigneerd en
genummers op de achterzijde.
Voor meer informatie en de
beschikbare foto’s kijk op de
website:
http://kevin.tiell.com/
NFV Activiteitenkalender
In het midden van deze Spinner is een activiteitenkalender
opgenomen die gebaseerd is
op de foto’s van Kevin Tiell.
Met dank aan Jord Knapen
voor het ontwerp van de kalender.

