EXPOSITIE van MILAN TETTEROO
Een selectie foto’s vanaf 2006 tot het nieuwe werk van nu, met
o.a. de 4 elementen
Vanaf zijn 10e is Milan Tetteroo, sinds begin dit jaar afgestudeerd als fotograaf, bezig met het
vastleggen van beelden, alleen drong fotografie nog niet echt tot hem door. Hij was toen
voornamelijk bezig met toneel, want acteur worden leek hem heel gaaf. Onbewust was hij
toch tijdens het acteren bezig met beelden van de scene in zijn hoofd, hij zag hoe het eruit
zag ‘als toeschouwer’.
Nadat zijn droom om naar de toneelacademie te gaan, niet door ging heeft hij besloten het
acteren te stoppen en na zijn afstuderen van de Havo naar Spanje en daarna Peru te gaan.
Alleen met een klein compact cameraatje ontdekte hij weer hoe fijn fotografie is. Tot zijn
verbazing won hij in Spanje ook nog de 1ste prijs in een fotowedstrijd en met de beelden uit
Peru heeft hij zijn eerste solo expositie gehouden! Hierdoor kreeg jij net dat extra zetje in de
rug om na zijn verblijf in Peru, fotografie te gaan studeren op de Fotovakschool in Rotterdam.
Al snel kwam hij toch weer in contact met het theater alleen in combinatie met fotografie, dus
toneel en ook ballet zijn nu de onderwerpen die hij graag fotografeert.
Voor deze expositie heeft hij een selectie gemaakt uit zijn archief vanaf 2006 tot het nieuwe
werk van nu met o.a. de 4 elementen.
Waarom is dans/beweging zo mooi? Het is simpelweg fascinerend om zo in controle te zijn
over je lichaam met zoveel discipline. Hier heeft hij veel respect voor.
Hij probeert de ‘juiste’ beweging te pakken in 1 sluiterklik, om dit te doen probeert hij het
ritme van de danser te voelen, omdat dit zo snel gaat, is het een extra uitdaging om de
danser, in combinatie met de juiste sfeer/pose te vangen.

