
Didier de Daniloff, de man achter de Daniloff Fine 
Art Photography, in het centrum van Rodenbach 
Roeselare voorstellen is een grote eer.

Het is reeds vanuit zijn kindertijd dat Didier, mede door 
de microbe die hij van zijn moeder meekreeg, interesse 
toonde voor fotografie. Ondertussen is er al heel wat 
verandert maar de passie die bij een portret uitgaat, 
genomen in de professionele studio van de Daniloff 
Fine Art Photography, blijft toch een uniek moment.

Fotografie is zijn vak en dat merk je bij het bekijken 
van de verschillende foto’s die je ziet hangen in de 
studio, vooral portretfoto’s en dat maakt bepaalde 
levensfases onvergetelijk.

Hoe een mensenleven kan evolueren, daarvan is Didier 
een levend voorbeeld. Oorspronkelijk studeerde hij 
elektro-mechanica en volbracht zijn hogere studies in 
Gent. Hij werkte zeven jaar als projectmanager bij een 
groot bedrijf maar besliste op 30 jarige leeftijd een 
nieuwe wending aan zijn professioneel leven te geven 
door fotografie te gaan studeren aan het stedelijk 
instituut van Antwerpen. Drie jaar later studeerde hij 
af als fotograaf. Hij belandde in Kortemark waar hij zijn 

eigen fotozaak had op de Markt. Didier werkt reeds 
sedert 2003 volledig digitaal zowel voor de opnames, 
de beeldverwerking als de afdruk.
Ondertussen evolueerde Didier van gepassioneerde 
fotograaf naar een professionele portretfotograaf, 
toch moet ook hij toegeven dat sedert het digitale 
tijdperk (in fotografie) het steeds moeilijker werd om 
te overleven. Hij verhuisde naar Roeselare om daar 
in de combinatie werk en wonen zijn West-Vlaamse 
roots trouw te blijven. Alles is gebaseerd en opge-
bouwd rond een nieuwe woonstudio die gelinkt is 
aan de fotografie van vandaag.

Didier is altijd een sociale fotograaf geweest die van 
landschapsfotografie naar portretfotografie is door- 
gegroeid, soms een klassieke fotograaf maar ook vaak 
een moderne fotograaf die meegaat met de trend 
van hedendaagse cultuur. Fotografie in het teken van 
de mens in al zijn facetten, portretfotografie is wel  
degelijk zijn kernactiviteit.

Daarnaast kan je bij de Daniloff Fine Art Photography 
ook terecht voor modelfotografie. Je bent een startend 
model of reeds een ervaren model? In beide gevallen 
kan je er terecht voor het uitbreiden van je portfolio.

Ook voor Newborn- en kinderfotografie ben je bij 
Didier aan het juiste adres, hij heeft het uitgebouwd 
tot een van zijn specialiteiten, trouwens dit is fotogra-
fie waarbij je heel veel geduld en overtuigingskracht 
moet opbrengen.

Je bent op zoek naar een unieke fotoreportage 
voor de communie van je kind, een lentefeest, een 
familiefeest of uiteraard om de mooiste dag van je 
leven vast te leggen in een huwelijksreportage? Vraag 
gerust alle info bij de Daniloff Fine Art Photography.

Een vernieuwende tak in fotografie is zeker het 
brengen van bedrijfsdoeleinden, een product ‘in the 
picture’ zetten of reclamefotografie ... het kan allemaal.

Je merkt het, we kunnen nog urenlang vertellen over 
de man zijn passie, maar een bezoek aan zijn studio 
zal u vast meer overtuigen. Je vindt de studio aan de 
Vijfwegenstraat 104-106 in hartje Roeselare.
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Unieke fotomomenten beleef je bij de maker zelf … 

de Daniloff Fine Art Photography.


