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Fotografie is voor een 
landschapsfotograaf als ik 
een aardse exercitie. 
Gebaseerd op het zichtbare 
in het werkelijke ben ik 
aangewezen op grond, lucht 
en water. Met alles erop en 
erin.  
Meestal werk ik met aarde en 
lucht. Hier, met de IJssel in de 
buurt, komt daar water bij. 

Het zo aardse karakter ervan 
betekent niet dat mijn 
fotografie plat is. 

In beeldend opzicht is er 
ruimte genoeg om landschap 
hier bovenuit te tillen. Keuzes 
in o.a. licht, atmosfeer, 
contrastverschil en kadrering 
kunnen een landschap 
openen, sprekender maken. 

Bedenk daarnaast dat de 
basis van landschap zo aards 
is dat wij, aardse wezens 
immers, ons er instinctief mee 
verbonden kunnen voelen. 

Mijn fotografie is een 
constante poging de pas in 
overgave en verstilling 
waarneembare lyriek van het 
land te vangen. 

THEO BOS 
Beeldend kunstenaar fotograaf  .  IJssel  
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Theo Bos 

21.12.1959 Pijnacker  
 
Fotograaf/beeldend kunstenaar met focus op landschap en (steden)bouw. 
 
Opleiding :  Kandidaats Pedagogiek, Universiteit van Leiden,  Gerrit Rietveld 
Academie,  Amsterdam  
 
Beroepspraktijk :  Eigen projecten en in opdracht.  Meest landschap gerelateerd 
(stedelijk, ruraal of natuurlijk). Gericht op de genius loci – of hedendaagser 
uitgedrukt: the sense of place.  
 
Landschapsfotografie  :  Van oorsprong ‘documentair’, en mensgericht met het 
landschap als decor.  Zie o.a. Recreatie in Nederland i.o.v. Rijksmuseum Amsterdam. 
De laatste 20 jaar autonoom en ‘schilderkunstig’ (uitgemolken begrip, mee eens - 
meer hierover in de blogpost Onweerstaanbare Schilders op mijn website).  
 
Persoonlijk  :  Tegenwoordig laat ik me meevoeren door wat het landschap brengt. 
Op goede dagen wordt ik er zelfs door meegesleept. Een onvoorwaardelijke 
benadering die mijn beeld opener en lyrischer heeft gemaakt.  Meer hierover in de 
blog Anathema op mijn site. 

Tentoonstellingen (o.a.)  :  Neuer Berliner Kunstverein・Nederlands Fotomuseum・
Noorderlicht・Rijksmuseum Amsterdam・Pulchri Studio, Den Haag・Sala Uno, 
Rome・Tokyo Metropolitan Museum of Photography・Sandvoort Gallery・Galerie 
De Twee Pauwen・Fotomuseum Den Haag 

Werk in collectie (o.a)  :  Haagse Hogeschool・Haags Gemeentemuseum・Lasalle 
Bank, Chicago・Rijksmuseum Amsterdam・Tokyo Metropolitan Museum of 
Photography・Private collecties 

Prijzen en stipendia (o.a.)  :  Basisstipendium Fonds BKVB・Werkbeurs Fonds BKVB 
・Excellence Award, Tokyo Metropolitan Museum of Photography・Projectbeurs 
STROOM, Den Haag・Jacob Hartogprijs, Pulchri Den Haag 

https://www.theobos.nl/product/recreatie-in-nederland/
https://www.theobos.nl/onweerstaanbare-schilders/
https://www.theobos.nl/anathema/

