
 

 

EXPOSITIE  ‘Voorstellingen in beeld houden’ 
- theaterfoto’s van ROB VAN HERWAARDEN  

Deze expositie was te zien van 4 november t/m 15 december 2013 

 
Over Rob van Herwaarden 
‘Voorstellingen in beeld houden’ is het motto van de fotografie van Rob van Herwaarden. 

Dat geldt zeker voor zijn theaterfotografie, die er voor bedoeld is om de theatermakers en 
het publiek een blijvende herinnering te geven aan de vluchtige werkelijkheid van de 

wereld waarin een voorstelling zich afspeelt.  

Als hij foto’s van een voorstelling maakt, probeert hij altijd met de voorstelling ‘mee te 
bewegen’ en de sfeer van de voorstelling te pakken. Het liefst maakt hij zijn foto’s tijdens 
de laatste repetities,  

zodat hij dicht op het toneel kan kruipen en de spelers vanuit verschillende hoeken en 
soms dicht op de huid kan fotograferen, hetgeen vaak spannende en intieme beelden 

oplevert. De theaterbelichting,  
het toneelbeeld en de aankleding zijn door de regisseur, de lichttechnicus, de kostuum- en 
rekwisietenontwerper bedacht. Door de keuze voor bepaalde scènes, een bepaald 

perspectief en een bepaalde  
uitsnede, voegt de theaterfotograaf er echter ook nog iets van zichzelf aan toe en krijgen 

de beelden zijn eigen ‘kleur’. 
In de theaterfotografie net als in zijn andere fotowerk is Rob van Herwaarden geboeid door 

patronen, ritmes, herhaling, tegenlicht en een spannende beeldopbouw.  

Naast de fotografie is zingen een grote liefde van de fotograaf. Hij zong en zingt veel in 
koren, ensembles, als solist en in muziektheater en opera. In theaterfotografie komen de 
passies voor (muziek-)theater en  

fotografie samen.  
Sinds 2004 is Rob van Herwaarden vaste fotograaf bij stichting muziektheater Hollands 

Diep, waar hij voor die tijd in verschillende producties meezong en waar hij ook als 
bestuurslid aan verbonden was.  
De meeste foto’s die tijdens deze expositie te zien zijn, zijn dan ook van producties van 

Hollands Diep. 

In 2010 heeft Rob van Herwaarden de vakopleiding aan de Fotovakschool in Rotterdam 
afgerond.  

Naast theaterfoto’s maakt hij ook reis- en natuurfoto’s en in opdracht trouw-, portret, 
reportage- en productfoto’s.  

Op zijn website » www.vanherwaarden-fotografie.nl « kunt u meer werk van hem zien. 

In de expositie in De Groene Luiken is een selectie te zien van theaterfoto’s die hij de 
afgelopen tien jaar maakte.  
Daar zijn ook foto’s bij die op locatie gemaakt zijn, b.v. in de Hollandse Biesbosch en in 

een oude fabrieksloods. 
  

http://www.anherwaarden-fotografie.nl/


  

 
FOTO’S 

  

 
 De stilte van Saar (2012) 

 

 
 Lege Wieg (2010) 

 

 
 De stilte van Saar (2012) 

 

 



 

 

 
 Curlew River (2006) 

 

 
 Suzanne (2008) 

 

 
 Curlew River (2006) 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 
 Tranen van Bach (2010) 

 

 

 


