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E X P O S I T I E
“Het perfecte moment”

Luttie Esser 
aperture fotografie en beeldbewerking
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Het gemeentebestuur van Beek nodigt u uit voor de opening

van de expositie

“Het perfecte moment”
van fotograaf Luttie Esser, op vrijdag 6 maart a.s. om 20:00 uur

in het gemeentehuis van Beek. De expositie wordt geopend door

de wethouder voor cultuur Thijs van Es.

Mijn naam is Luttie Esser, 

Enkele jaren geleden ben ik mij gaan oriënteren op 

het gebied van fotografie en de daaraan gekoppelde 

beeldbewerking. Tijdens mijn onderzoek kreeg ik 

al snel in de gaten dat fotografie een persoonlijke 

aangelegenheid is en dat een mooie foto niet alleen 

afhankelijk is van de mogelijkheden en de vaardigheden 

van de fotograaf. Tijdens mijn oriëntatie werd mij duidelijk 

dat een foto een momentopname is en de uitstraling 

het individu bijzonder maakt. Beeldbewerking vertaal 

ik als ”beeldmanipulatie”. Tijdens mijn onderzoek werd 

mij duidelijk dat beeldmanipulatie een vorm van surrealisme is, waardoor de beeldbewerking en 

fotografie op een gelijk level kwam te staan.

Als allround fotograaf/beeldbewerker ligt mijn specialisatie op het gebied van Portret, Newborn, 

Huwelijk, Food (reclame) Fotografie en beeldmanipulatie middels  Photoshop (het creëren van 

surrealistische beelden).

De tentoonstelling in Beek omvat de thema’s Surrealisme, Food, Portret, Boudoir en Landscape/City.
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