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Dave WooD

KUNST

“Vrouwen zijn álles”

F l i p  |  ©  Dave  Wo o d

Vaak kijken ze je niet aan, de modellen van de Amerikaanse 
meester-fotograaf Dave Wood. Maar dat betekent niet dat ze je niet gezien 
hebben. Natúúrlijk hebben ze je in de smiezen, allang. Ze zijn bezig met het 
spel van de verleiding. Schijnbaar achteloos en juist daardoor zo begeerlijk. 
Als geen ander weet Dave Wood in beelden te vatten wat mannen eindeloos 

fascineert: “De vorm van een vrouw is zó mooi.”
Harmen Lustig



KUNST

De voorbeelDen – “Helmut Newton, Herb Ritts en Ralph Gibson zijn drie van mijn favorieten.  
Ik houd van de manier waarop Newton zijn modellen in zulke diverse en schijnbaar toevallige situaties plaatst. Bij Ritts 
bewonder ik zijn prachtige gebruik van zware schaduwen. En bij de naakten van Gibson geniet ik van de in-your-face 
benadering waarmee hij de lichamen neerzet. Veel van zijn foto’s zijn in feite anoniem, een benadering die ik ook 
graag toepas in mijn eigen fotografie.”

  Ave r y  |  ©  Dave  Wo o d

  En c i rc l e d  |  ©  Dave  Wo o d
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KUNST

De perfecte foto – “Ik ben er niet zo zeker van of die wel bestaat. Maar ik ben er wél zeker  
van dat er geen foto perfect is in de ogen van een willekeurige kijker. Wat een beeld goed maakt is grotendeels  
afhankelijk van wie het bekijkt. Je kent het gezegde: one man’s trash is another man’s treasure.”

De functie van naakt – “Vrouwen zijn alles. De vorm van een vrouw is zo mooi, 
het is geen wonder dat het thema voor talloze artiesten, uit allerlei disciplines, al eeuwen zo geliefd is.”

L a ce d  |  ©  Dave  Wo o d
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KUNST

De missie – “Ik ben niet zo’n fotograaf die heel erg filosofisch doet over zijn werk. Ik probeer gewoon 
mooie foto’s te maken die voor zich spreken. Hoe? Met interessante lichtval en een model dat de aandacht vasthoudt. 
Dat kan zijn door haar pose, door haar uitdrukking, of door een combinatie van die twee.” 

Het iDeale moDel – “Daar heb ik niet echt een beeld bij. Ik heb met plezier gewerkt met allerlei typen 
modellen, ze hadden alle vormen en alle maten en veel van hen poseerden voor het eerst naakt. Voor mij gaat 
het vooral om hun houding, hun creativiteit en hun bereidheid om mee te gaan in het experiment.”

  Cu r l y  Q  |  ©  Dave  Wo o d
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 S a t i n e  |  ©  Dave  Wo o d



KUNST

De erotische fotografie van Dave Wood is te bewonderen op  
zijn website: www.davewoodphotography.com

  Tu r n e d  On  |  ©  Dave  Wo o d

De beste Dave WooD-foto – “Dat is een lastige. Ik kies dan toch voor de foto hierboven, 
Turned On. Het model, Velocity, kwam naar de fotostudio met een kleine televisie. We ontdekten dat die gedragen kon 
worden als een soort masker en we gebruikten het scherm om voor de foto een PG-rating (Amerikaanse non-porno 
kijkwijzerwaardering, red.) te krijgen. Mijn foto’s zijn meestal recht-voor-zijn-raap, ik houd van Turned On juist omdat 
hij zo uniek en bizar is. Het was ook de eerste artistieke naaktfoto die ik ooit publiceerde.”

Het geDroomDe moDel – “Lady Gaga, omdat ze zo bizar is. Daarom zou ik een naaktshoot bij haar 
ook simpel en puur houden. Geen make-up, geen attributen. Zwarte achtergrond. Alleen zij, en wat belichting. Ook 
Hope Solo zou ik graag fotograferen. Ik ben gek op atletische vrouwen, en zij is de keeper van het Amerikaanse 
voetbalteam. Ze heeft al eens naakt geposeerd en ik zou ook deze shoot simpel houden. Iets met een bal en dat ze 
dan recht in de camera kijkt met haar prachtige ogen. Actrice Jennifer Garner staat ook op mijn lijstje; haar zou ik 
in Helmut Newton-stijl fotograferen, naakt in de keuken.”

  B ove n :  Ri n gs  |  ©  Dave  Wo o d

On d e r :  Ba c k  |  ©  Dave  Wo o d

   B ove n :  Cu r v a t u re  |  ©  Dave  Wo o d

On d e r :  S q u e eze  |  ©  Dave  Wo o d
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