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Mooi volgens…
Wat vind jij mooi als fotograaf? Die vraag werd mij laatst gesteld. Met daar direct
achteraan: niet het geijkte antwoord geven dat schoonheid van binnenuit komt.
Maar wat vind ik als fotograaf nou mooi om te zien, en dan hebben we het puur
over het uiterlijk!
Ik zal je eerlijk zeggen dat dat best wel moeilijk is om te beantwoorden, want wat ik mooi
vind heeft ook met het innerlijke te maken, hoe je je voelt, ik zie namelijk alles terug in de
ogen. Wat ik echt níet mooi vind is niet zo moeilijk te beantwoorden, dat is gemeende
arrogantie en te veel make-up. Maar iedereen heeft haar/zijn mooie kanten, echt
iedereen. Alleen, voelt iemand zich niet mooi, dan wordt het voor mij wel heel moeilijk
om te fotograferen, je kunt iemand heel mooi opmaken en van advies voorzien, en ik,
ik kan iemand laten stralen op de foto.
Maar welke uiterlijke kenmerken vind ik persoonlijk nou echt mooi? Op nummer 1 staan
echt de ogen - die kunnen alles verraden bij mij. Daar wil ik in kunnen verdrinken. Mooi
opgemaakte ogen voor een gala of met een beach-achtige look met een nude make-up.
Maakt me niet uit, zolang het maar mooi gedaan is. Op 2 staan bij mij de lippen: ik vraag
altijd aan mijn visagist Paul van der Wal om het cupidootje een beetje te high-lighten. Dat
geeft net meer diepte op de foto waardoor de lippen voller lijken. Nummer 3 hals en
sleutelbeenderen die mogen bij mij ook bijna altijd een highlight hebben.
Dat zijn de uiterlijke kenmerken, maar hoe krijg je als je ‘alles’ mooi in de make-up hebt
gezet dat nou mooi op de foto?

‘Wat ik mooi vind
heeft ook met het
innerlijke te maken,
hoe jij je voelt...’

1 Probeer je camera eens niet voor je gezicht te houden, maar houd die eens links of
rechts naast je, en draai je hoofd naar de camera toe en houd je hoofd een tikkeltje
schuin, en denk aan wat leuks.
2 Achtergrond. Het klinkt misschien vreemd, maar de achtergrond is misschien wel
belangrijker dan het model. Zoek dus altijd een interessante achtergrond.
3 Maak je foto’s in de winkel, vermijd dan make-updisplays op de achtergrond. Kies voor
een mooie rustige achtergrond, je wilt nadruk leggen op de make-up.
4 Licht. Ga niet in het volle zonlicht staan; je krijgt hierdoor keiharde schaduwen onder je
ogen, onder je kaak etc. etc. Zoek een schaduwplekje op en laat je achtergrond lekker
in de volle zon staan, en moet je dan zien wat er gebeurt.

Marco ter Beek - fotograaf
www.marcoterbeekphotography.com

IS OP ZOEK NAAR EEN BEAUTY-ADVISOR
VOOR ONZE STAND IN DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM!
CHANEL IS LOOKING FOR A NEW BEAUTY ADVISOR FOR OUR STAND IN BIJENKORF AMSTERDAM!
Heb je passie voor cosmetica? Houd je van
verkopen waarbij de klant centraal staat? Heb je
daarnaast ervaring in het luxesegment? Spreek je
Nederlands en Engels en heb je minimaal 2 jaar
relevante werkervaring in een vergelijkbare functie?
Stuur dan nu je motivatie + cv naar de HR-afdeling van
CHANEL International B.V. via:
vacature.nederland@chanel-corp.com of kijk op de
website www.chanel.com voor meer informatie.

Are you the allround beauty advisor and sales talent
that we are looking for? Are you passionate about
cosmetics, do you like sales where the customer is
at the center of attention? Do you have experience
in the luxury segment? Do you speak dutch and
english? And do you have at least 2 years of
experience as a beauty advisor in cosmetics?
Please send your motivation + cv to the HR-department
of Chanel International B.V. via:
vacature.nederland@chanel-corp.com or check our
website www.chanel.com for more information.

