
Foto’s kijken, foto’s kopen
Festival in Spaarndammerbuurt 16-25 september

Beurs en exposities in Westergasfabriek 23-25 september
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Rixt Hulshoff Pol (Arnhem, 1976) is sinds een jaar direc-
teurvanUnseen, ‘thefairwithafestivalflair’ dat totenmet
25 september op diverse locaties in Amsterdamwordt ge-
houden. “Voormij staat Unseen voor de viering van nieu-
we ontdekkingen in de fotografie,” zegt ze, “een plek waar
keer opkeer de grenzenvan fotografiewordenverkend.”
“Het medium ontwikkelt zich zo snel en het staat zo
dicht bij ons. Er zijn zo veel mensen met fotografie bezig;
iedereen heeft een camera in zijn zak, iedereenmaakt fo-
to’s. En iedereen is curator van zijn eigen fotocollectie
want iedereen zet foto’s op zijn internetprofielen. Maar
watmaakt een foto nu echt interessant? En hoe kun je het
daar op eengoede, inhoudelijkemanier overhebben, zon-
der dat je verzandt in termen als ‘goed’ of ‘fout’, omdat het
al danniet ‘kunst’ is. Dat fascineertme enorm.”
“Kunst moet goed zijn, natuurlijk, maar het is ook be-
langrijk om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij
kunst. Om deuren te openen en het voor publiek toegan-
kelijk temaken. Unseenmoet niet alleen een plek zijn die
relevant is voor experts en verzamelaars, maar ook voor
bezoekers die voor het eerst in aanraking komen met de
wereld vanhedendaagse fotografie.”

Unseen bestaat uit een fotografiebeurs, de Unseen Pho-

to Fair, en een festival, het Amsterdam Unseen Photo

Festival. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

“Vanaf de allereerste editie in 2012 tonen we fotografie in
een heel ongedwongen sfeer; open en interactief. Zodat je
het op een anderemanier kunt beleven, want fotografie is
meerdankijkennaareenplaatje.En fotografenenkunste-
naars zijn ook steeds meer bezig met nieuwe manieren
waarop je hun werk kunt ervaren. Het festival is steeds
groter geworden; het is overgeslagen naar de hele stad en
duurt nu tiendagen.”
“Nadeeditievanvorig jaarhoordenwedatbezoekershet
soms moeilijk vonden er vat op te krijgen. Het was zo
veel…Vandaar datwedebeurs enhet festival nu iets com-
pacter hebben gemaakt. De beursmet de boekenmarkt en
het randprogramma zijn op hetWestergasfabrieksterrein,
het festival is geconcentreerd in de Spaarndammerbuurt,
met eenaantal eigenprojecten.Het idee is datwehiermee
elk jaar in eenandere buurt vanAmsterdamneerstrijken.”

Hoe zijn jullie in de Spaarndammerbuurt beland en hoe is

het idee ontstaan om Anton Corbijn een tentoonstelling

in museum Het Schip te laten samenstellen?

“Stadsdeel West heeft contact met ons gezocht. Ik was di-
rect enthousiast; het is eenfijnebuurtmetmooiearchitec-
tuur. MuseumHet Schip is net heropend en had een heel
mooie ruimte beschikbaar. Deze van oudsher arbeiders-
buurt en de Amsterdamse Schoolarchitectuur van Het
Schip gaanwatmij betreft heel erg over arbeid, ambachte-
lijkheid envakmanschap. Toen ikdaarover in gesprekwas
met Marcel Feil, de artistiek adjunct-directeur van Foam,
steldehij vooromAnton tevragen.Hij zei direct ja toenwe
hemvroegen.”

Een viering
van nieuwe
ontdekkingen
Met fotofestival Unseen staat Amsterdam tien
dagen lang in het teken van de fotografie.
‘Tegenwoordig is iedereen curator van zijn eigen
fotocollectie,’ zegt directeur Rixt Hulshoff Pol.

tekst Jan Pieter Ekker
foto Ivo van der Bent

Wat kenmerkt Corbijns keuze?

“Alhetwerkdat te zien is inHet Schip laat een soort tegen-
reactie zien op de digitale beeldenstroom. Veel is met de
hand gemaakt of bewerkt, en dan niet alleen het beeld, in
sommige gevallen is zelfs de camera zelfgemaakt. Of er
zijn technieken gebruikt die eigenlijk al waren afgedankt,
maar nog een heel interessant effect blijken te hebben.
Corbijn is geïnteresseerd indewerkprocessendie fotogra-
fen hanteren. ‘Dit is craftsmanship with an attitude,’ riep
hij tijdenshet inrichten.”

De beurs is nog steeds het hart van Unseen.

“De beurs is de jaaroogst. In september vindt de oogst van
de fotografie plaats, was ons idee. In de researchfase kij-
kenwe overal. Op de beurs zijn 150 kunstfotografen verte-
genwoordigd die bij 53 galeries te zien zijn enmeer dan 80
premières, foto’s die nog niet eerder zijn getoond in gale-
ries of op beurzen, van erkende kunstenaars als Isaac Ju-
lien en Roger Ballen én van aanstormende talenten als
ChristianEisenberger, ChristianeFeser enAbelMinnée.”

Wat zien jullie dan zoal?

“Op veel beurzen wordt vooral klassiek, traditioneel en al
bekend werk getoond. Jonge fotografen kwamen daar
moeilijk tussen met nieuw, ander werk. Daarom zijn we
Unseen begonnen: om talentvolle fotografen een interna-
tionaal podium te bieden. Om ze zichtbaar temaken voor
experts en verzamelaars, andere kunstenaars én voor een
breed en divers publiek. We bieden ruimte voor risico en
moedigen fotografen engaleries aan te experimenteren.”

Het campagnebeeld van de vijfde editie is gemaakt door

Christto & Andrew. Hoe zijn jullie bij hen uitgekomen?

“Vorig jaar waren zij ook al te zien op Unseen; ze hadden
eenpresentatie bij galerieEastWinguitDubai, die veel re-
actiesuitlokte. Zij zíjnook interessant: deeenkomtuitPu-
erto Rico, de ander uit Zuid-Afrika, ze kennen elkaar van
hun studietijd in Barcelona en zewonen enwerken inQa-
tar.Wat ze daar zien, vertalen ze in heel gelaagde beelden,
die niet alleenmooi zijn,maar ook verwarrend.Dátmaakt
het interessant. Ik vind het ookmooi om te laten zien hoe
kunstenaarszichontwikkelen.Enkunstenaarsvindenhet
geweldig om te zienwat anderenmaken.”

‘Dit is een plek waar
keer op keer de grenzen
worden verkend’

Zaterdag 17 september 2016 | Het Parool

UNSEEN

2

Kijken, kijken
en misschien toch
ook maar iets kopen

Amsterdam biedt ongekend veel kunst.
In alle soorten en maten. Groots en
meeslepend in musea als het Rijks en
het Stedelijk, en tastend en experi-
menteel in de vele galeries in de stad.
Er is voor iedere smaak iets te vinden –
en dat allemaal op fietsafstand.
Ook de kunstfotografie is in Am-
sterdam alom aanwezig. Met Foam en
Huis Marseille herbergt de stad twee
fotografiemusea op hoog niveau en
sinds 2012 is er jaarlijks Unseen in de
Westergasfabriek – een meerdaags
fotofestival dat vanaf het allereerste
begin ook door de internationale
kunstmarkt als een bruisend en be-
langrijk trefpunt wordt gezien.
Voor Amsterdammers biedt Unseen
een ideale mogelijkheid om de top van
de kunstfotografie te zien. Dit jaar
wordt de beurs voorafgegaan door een
festival in de Spaarndammerbuurt,
waar de eigenzinnige blik van aanstor-
mende én gevestigde fotografen sa-
mensmelt met de werkelijkheid van
een wijk in transitie; de Spaarndam-
merbuurt verandert in sociaal en eco-
nomisch opzicht in hoog tempo.
Wie Unseen bezoekt, komt ook in de
gelegenheid om met hulp van kenners
een bijzondere foto voor thuis te
kopen. Er is kunst voor de grote beurs,
maar Unseen biedt ook werk voor sym-
pathieke en behapbare bedragen.
Speciaal voor bezoekers die niet vaak
of misschien wel nooit in een galerie
komen, is er Unseen Start. Tijdens de
beurs in de gashouder kan iedereen
vragen stellen over het kopen van kunst
of over geëxposeerd werk. Specia-
listen lopen rond om de minder ervaren
bezoeker met raad en daad bij te staan.
Ik wens u veel leesplezier met deze bij-
lage, door de redactie vanuit liefde voor
fotografie voor u gemaakt. Ook wens ik
u kijkgenot tijdens het festival in de
Spaarndammerbuurt en bij Unseen op
het terrein van de Westergasfabriek.
Mocht u op het punt staan een foto te
kopen – twijfel niet: alleen kunst is in
staat iets te zeggen waarvan wij geen
enkele weet hebben.
Ronald Ockhuysen

Hoofdredacteur Het Parool

Colofon
Samenstelling

Jan Pieter Ekker
Met bijdragen van

Peter van Brummelen, Edo Dijksterhuis,
Rajko Disseldorp, Kees Keijer, Maxime
Smit, Hiske Versprille, Sophia Zürcher
Eindredactie

Johan Hoekstra
Plattegrond

Laura van der Bijl
Beeldredactie

Eva de Vos
Vormgeving

Mirjam Verheul en John Koning
Voorpagina

Operator’s Hand van Christto & Andrew
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Boven: uit de serie Some

kind of night into your

darkness, Tereza Zelenkova.

Links: I made this for you,

Thomas Albdorf.

Ontmoetingen
aan de eettafel
Bij Artist’s Recipes worden unieke,
door kunstenaars samengestelde
diners gegeven. “Tijdens het eten leer
je zo’n kunstenaar echt kennen.”
Unseen mag primair gericht zijn op het
visuele, de innerlijke mens wordt niet
vergeten. Kim Knoppers, curator bij fo-
tografiemuseum Foam, organiseert
voor de tweede keer een serie diners
die worden bereid in overleg met expo-
serende kunstenaars, die ook aan-
schuiven en uitleg geven.
Deze ‘nomadische pop-up’, zoals ze het
noemt, is driemaal te bezoeken in
buurtrestaurant Hembrug & Zaan-
dammer in West. “Bij een interview leer
je wel iets over de kunstenaar, maar op
een andere manier dan tijdens het
eten. Dan gaat het niet alleen over het
geëxposeerde werk, maar ook heel erg
over de mens erachter en de manier
waarop die zich tot zijn werk verhoudt.
Tijdens het eten leer je elkaar echt
kennen.”
De drie kunstenaars bedenken niet al-
leen een menu dat aansluit op zijn of
haar werk en leven, maar dekken ook
de tafel op passende wijze. Iedere gast
krijgt bovendien een placemat met een
afdruk van een werk van de chef-kun-
stenaar mee naar huis.
Knoppers: “Zo hadden we vorig jaar
onder anderen Lorenzo Vitturi als gast-
chef. Zijn werk is gebaseerd op de Dal-
ston Food Market in Londen, en hij
heeft een diner gemaakt met de ingre-
diënten die daar worden verkocht:
vooral Afrikaanse gerechten. Hij had de
tafel gedekt op diezelfde kleurrijke ma-
nier. Ik vond het fantastisch op hoeveel
verschillende manieren het eten en de
kunst elkaar benaderden, en hoe per-
soonlijk de verhalen van de kunste-
naars veelal waren.”
Dit jaar treden Emeke Okereke uit Ni-
geria, Issa Touma uit Syrië en het col-
lectief Discipula uit Italië aan als gast-
chefs. “Discipula heeft werk gemaakt
dat veelal gaat over grote systemen als
de voedselindustrie. De beelden zijn
opgebouwd uit allerlei lagen over elkaar
heen, en dat voeren ze tijdens Artist’s
Recipes door in hun gerechten. Er zal
bijvoorbeeld een basissoep zijn, waar
mensen dan zelf extra ingrediënten
doorheen moeten mengen. Die link
tussen eten en kunst en hoe verschil-
lende mensen daarmee aan het werk
gaan – dat is zo vreselijk interessant. En
aan de eettafel ontstaan de mooiste
gesprekken.”
Hiske Versprille

Artist’s Recipes, vrijdag, zaterdag en
zondag van 18.00 tot 21.00 uur in
Hembrug & Zaandammer,
Hembrugstraat 156. Tickets €40
(inclusief drankjes,
driegangenmenu en presentaties).
Reserveren via unseenamsterdam.
com/photo-festival/festival-tickets
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Ineerste instantiewasde INGUnseenTalentAwardalleen
bedoeld voor Nederlandse fotografen, toen voor fotogra-
fenuitdeBeneluxennu isdeprijs vooralle fotograferende
talenten in Europa. Voorwaarden: afgestudeerd zijn aan
een kunst- of fotografieopleiding, maximaal vijf jaar. An-
derevoorwaardenzijn er eigenlijkniet,maar zomaarmee-
doen, dat gaat niet. De talenten worden gekozen door in-
ternationale scouts.
Naeen longlist blijvener vijf fotografenover.Dit jaar zijn
datThomasAlbdorf (1982,Oostenrijk), LaurianneBixhain
(1987, Luxemburg), Felicity Hammond (1988, Groot-Brit-
tannië), Miren Pastor (1985, Spanje) en Tereza Zelenkova
(1985, Tsjechië).
Laatstgenoemdebaseerdehaarwerkophet boekBožena
Němcová, waarin eenmeisje wordt verleid en uiteindelijk
zwanger enkrankzinnig in eenbos ronddwaalt.DeSpaan-
se Pastor legt haar broer vast, wanneer hij samenmet zijn
vriendenopwereldreis gaat.EnAlbdorf, uitWenen, speelt
continumet perspectieven.Hijwil de kijker steeds verras-
sen: is het echt of niet?

Thema
Sommige genomineerden hebben een serie gemaakt van
meerdere foto’s, anderen kiezen ervoor zich te laten be-
oordelen op één werk. Helemaal vrij zijn de fotografen
niet. Ze zitten vast aan een thema, dat uiteraard wel vrij
mag worden geïnterpreteerd. Het thema van dit jaar is
Fool for love.
StefanieHofman, coördinatorvande INGUnseenTalent
Award: “Het thema gaat over het navolgen van je dromen,
gepassioneerd en vol toewijding ergensmeebezig zijn, er-
voor durven leven.”
Maar de jury kijkt verder dan alleen naar het werk. “Het
gaatookomdemanierwaarop je tewerkgaat,” vertelt San-
ne tenBrink, jurylid enhoofd conservator vande INGCol-
lectie. “Sophie Jung, de winnaar van vorig jaar, daagt ons
begripvan fotografieuit. Zemaaktebeeldendieonsherin-
neren aan de analoge periode van de fotografie, door te
werken in een donkere kamer. Tegelijkertijd rekt ze de
grenzen van het medium op door bijvoorbeeld geluid en
tekeningen toe te voegen aan het werk, waardoor het de
kijker een heel nieuwe ervaring biedt. Op basis daarvan
wonzij uiteindelijk.”
Ten Brink hoopt dat ING het talent blijft stimuleren.
“Hetgaatommeerdanfinanciëleondersteuning.Zokreeg
WillemPopelier, eenvandefinalistenvaneeneerdereedi-
tie, dekansomopdekunstbeursTefaf 1500belangrijke re-
laties van ING te fotograferen. Daar kwamen weer veel
nieuweopdrachtenuit voort.”
Waaromsamenwerking tussende fotografen,Unseen en
ING een streven is? Ten Brink: “Omdat deze jonge kunste-
naars eenkritische enopenblik hebben.”

Een blik
die nieuwe
verten
verkent

Linksboven: Untitled from

the series Fool for love,

Miren Pastor.

Hierboven: Unveiling the

facade, Felicity Hammond.

Links: M, Laurianne Bixhain.

De ING Unseen Talent Award biedt een
internationaal podium voor opkomende
kunstenaars uit heel Europa. ‘We willen
een platform zijn voor jonge kunstenaars,
ook op langere termijn.’

tekst Rajko Disseldorp

‘Ik denk dat het publiek
meer esthetisch en op
gevoel kijkt’

Ola Lanko won de award in 2013. Sindsdien is er ook een
publieksprijs engingdeawardnaarAnneGeeneenMauri-
ce vanEs (2014) en Sophie Jung enLaraGasparotto (2015).
Dezeeditiebestaatde juryonderanderenuitMartinBar-
nes, senior curator van het Victoria & Albert Museum, fo-
tograaf RinekeDijkstra en de directeur van het LagosPho-
to Festival, AzuNwagbogu.

Beoordeling
Ten Brink merkt dat er een verschil in beoordeling is tus-
sen publiek en jury. “Ik denk dat het publiek meer esthe-
tisch en op gevoel kijkt; beoordeelt of een beeld aan-
spreekt. De jury kijkt vooral naar de werkwijze en in
hoeverre de techniek en benadering vernieuwend zijn.
Daardoor verschillen de uitkomsten van publiek en jury
vaak.”
De winnaar van de prijs krijgt een bedrag van tiendui-
zend euro, om te besteden aan een nieuw fotografiepro-

ject. Volgens Hofman is de ontwikkeling uiteindelijk het
belangrijkst. “We geven fotografen een steuntje in de rug.
We streven naar een zo internationaal mogelijk karakter
voor de award, zodat de talenten verder komen. Dát is het
belangrijkste.”

Het werk van de genomineerden is te zien in de ING Unseen

Lounge op de beurs, Westerliefde, Klonneplein 4-6
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Een deel van de

door fotograaf

Anton Corbijn

samengestelde

expositie in de

zalen van

Museum Het

Schip.

‘De verklaring van mijn
succes? Altijd naar jezelf
blijven luisteren’

Schip in de Spaarndammerbuurt

ruimbaan aan het experiment en aan

nieuw talent. Hij noemt Het Schip

een prachtige plek voor de tentoon-

stelling, omdat de ambachtelijkheid

van de Amsterdamse School hier tot

indedetails aanwezig is.

Corbijn presenteert in deze omge-

ving werk dat een bijzonder beeld

geeft van de wijze waarop heden-

daagse kunstenaars gebruikmaken

van ambachtelijke fotografische pro-

cessen, of afdrukken verwerken tot

unieke objecten. “In de hedendaagse

fotografie zien we een groeiende

hang naar ambachtelijkheid en uni-

citeit als tegenhanger van de alom

aanwezige digitale technologie.”

Het is niet de bedoeling een state-

ment te maken. “De hedendaagse fo-

tokunst is rijk en gevarieerd.Hier leg-

gen we de nadruk op beelden die het

vermogen hebben de bezoeker te

dwingen tot een moment van con-

templatie. Dat kan door de schoon-

heid van een foto, of doordat een foto

juist semiamateuristisch en ogen-

schijnlijk naïef oogt. In deze tijden

kandat als eenoasewerken.”

Touched – Craftsmanship in contempo-

rary photography, samengesteld door

Anton Corbijn, t/m 25 september in

Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45.
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Terug naar
de donkere
kamer
Anton Corbijn is gastcurator in Museum
Het Schip. Hij brengt een ode aan
ambachtelijke fotografische processen.
‘In de heden-daagse fotografie zien we een
groeiende hang naar uniciteit.’

tekst Ronald Ockhuysen
foto Lynne Brouwer

Anton Corbijn reist altijd. Voor zijn
werk als fotograaf, filmmaker en
vormgever gaat hij van locatie naar
locatie om altijd weer dat ene beeld
vast te leggen. “In de loop der jaren
ben ik natuurlijk wel van de basis los-
geraakt. Hoe succesvoller ik werd,
hoeverder ikwegraaktevanwaarmee
het begon, zoals alles zelf ontwikke-
len en afdrukken. Dat is er in deze di-
gitale tijden niet meer bij. Daarom is
het juist zo mooi om tijdens Touched
een nieuwe stroming te presenteren
dieweerwel dicht bij dat beginproces
staat.Dieweeranaloogwerktenfoto’s
als een unieke abeelding beschouwt
in plaats van een afdruk waarvan er

net zo goed duizenden tegelijk ge-
maakt kunnenworden.”
Corbijn is dit jaar gastcurator bij
Unseen. Hij stelde de tentoonstelling
Touched samen – een overzicht van
internationale fotografen die de don-
kere kamer en de chemische baden
hebben herontdekt. “Het is goed om
over jezelf heen te kijken. Tijdens de
selectie van de foto’s merkte ik dat
voor deze kunstenaars de foto niet
meer heilig is. Voor hen is een gevon-
den foto of een bewerkte foto net zo
waardevol als een volledig zelf ge-
componeerdwerk.”
Corbijn (Strijen, 1955) toog zelf in
zijn jonge jaren–eind jarenzeventig–

naar Londen ‘omdat zijn gevoel hem
stuurde’; anders zou hij het niet kun-
nen noemen. De fotograaf met een
voorkeur voor ongepolijste portret-
ten wilde zich niet langer elke keer
opnieuw verantwoorden voor zijn
smaak. Hij verwachtte dat de bladen-
makers inhet landvande ijlegitaarlij-
nen en de hoekige drumpartijen wel
raad zoudenwetenmet zijn sombere,
tastende blik. En inderdaad: van een
fotograaf die steeds weer moest uit-
leggenwaaromhij juist demenselijke
kant van muzikanten benadrukte,
werd hij een kwaliteitsmerkwaarmee
de grote namen maar al te graag goe-
de siermaken.

‘The son of a Dutch cleric he throws a
reformer’s eye onbeautyandcelebrity’
schreef zijn vriendBonovanU2 inhet
voorwoord van zijn eerste fotoboek
Famouz (1989). “Altijdnaar jezelf luis-
teren,” zegt Corbijn droogjes, ter ver-
klaringvanzijneigensucces. “Als ikal
een kunstje heb, dan bestaat dat
kunstje eruit dat ik opensta voor veel
dingen en op de goedemomenten op
de juiste manier reageer. En dat ik al-
les op de juiste manier gebruik.” Ver-
volgens: “Vergeet niet: tussen de eer-
ste foto’s van Solution in Groningen
en de bekende portretten zitten jaren
van zwoegen.”
Corbijn geeft nu in Museum Het

Anton Corbijn:

‘In de loop der

jaren ben ik wel

van de basis

losgeraakt’

foto Susanna Kraus
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Making
memeries
Niets is zo irritant als mensen
die kunst alleen maar van-
achter het scherm van hun
smartphone bekijken, maar
bij Making memeries – let op
de woordspeling – is dat juist
de bedoeling. Fotografie was
altijd een middel om het
heden vast te leggen voor de
toekomst. Met de komst van
smartphones en sociale net-
werken is die functie van fo-
to’s voornamelijk overboord
gegooid. Hoe dichter al die
gedeelde snapshots bij het
hier en nu staan, hoe beter.
Augmented reality voegt nog
een laag toe.
Lucas Blalock maakte er een
fotoproject van, dat eerder
te zien was in Tate Modern in
Londen. De Amerikaanse
kunstenaar maakte acht ver-
plaatsbare panelen die geïn-
spireerd zijn op achtergrond-
doeken uit het theater.
Daarop staan nieuwe foto’s
van Blalock die gaan over de
aard van de fotografie en het
streven om maar steeds ons
leven vast te leggen. Bezoe-
kers kunnen de foto’s in de
installatie activeren met een
app die ze daarvoor wel op
hun smartphone geïnstal-
leerd moeten hebben.

The Feline, 2016 . foto Louis Philippe de Gagoue Ntomb’zane, Mayotte, 2015.

foto Zanele Muholi/Stevenson
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In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht,was fotografie indebeginda-
gen van hetmedium niet voorbehou-
den aan Europeanen. Afrikanen be-
oefenden de fotografie al vanaf het
midden van de negentiende eeuw en
vanaf 1880 verschenen er op het con-
tinent steeds meer tijdelijke en per-
manente fotostudio’s waar de lokale
bevolking zich kon laten vastleggen.
De foto’s die in die studio’s zijn ge-
maakt, zijn nog niet zo lang geleden
in het Westen ontdekt. Sommige stu-
diofotografen zijn daardoor uit-
gegroeid tot internationale beroemd-
heden. Het werk van de studio-
fotografen is tegenwoordig ook een
bron van inspiratie voor jonge Afri-
kaanse fotografen.
OpFacetoFace:Africanportraiture,
een van de drie onsite projecten tij-
dens Unseen, zullen Afrikaanse foto-
grafen verschillende pop-upstudio’s
inrichten waar bezoekers van de
beurs Photo Fair zich kunnen laten
fotograferen. De foto’s worden ter
plekke afgedrukt en kunnen direct
wordenmeegenomen.Werkvandeel-
nemende kunstenaars wordt gepre-
senteerd in een ‘digitale pop-upten-
toonstelling’, waar ook aandacht is
voor hun werkwijzen en artistieke
keuzes.

Moderne esthetiek
DeAfrikaanse portrettraditie beperkt
zich tegenwoordig niet meer tot het
Afrikaanse continent. Zo woont
Atong Atem in de Australische stad
Melbourne. In haar portretten van
Afrikaans-Australische jongeren
combineert zij de Afrikaanse traditie
van de studiofotografie – kleedjes,
bloemen, drukke patronen – met de
esthetiek van Snapchat en andere di-
gitalemedia.
Delphine Diallo, een van de andere
deelnemende fotografen, werd gebo-
ren in Parijs als dochter van eenFran-
se moeder en een Senegalese vader.
Als beginnend fotograaf maakte ze
een serie foto’s vanhaar familie in Se-
negal. Ook startte ze fotostudio Ma-
gic, als eerbetoon aan de legendari-
sche Malinese fotograaf Malick
Sidibé (1935-2016). Sinds 2009 woont
ze inNewYork.
Diallo portretteert voornamelijk
vrouwen, uit alle continenten. Ze

voegt vaak tekeningenenkleurenaan
haar foto’s toe om de emoties van de
geportretteerden te benadrukken.
Ook combineert ze de zichtbare reali-
teit met een denkbeeldige wereld, en
mode-met documentaire fotografie.
“Ik wil een grote diversiteit mensen
portretteren, van Zuid-Amerika tot
Azië,” zei Diallo in een interview. “Je
ziet het niet altijd in tijdschriften of
films, maar de wereld is aan het ver-
anderen. Het gebeurt nu dankzij con-
nectiviteit en multiculturele uitwis-
seling. Mijn werk gaat over sociale
veranderingen en ik trachtmensen te
motiveren opener te zijn.” Diallo pro-
beert haar foto’s een emotionaliteit
mee te geven die overal ter wereld be-
grijpelijk is.

Denkbeeldige stad
De wereld is in Afrika en Afrika is in
dewereld, luidt het devies vanPierre-
Christophe Gam, zoon van een Egyp-
tisch-Tsjaadse moeder en een Kame-
roense vader. Hij groeide op in
Frankrijk en woont tegenwoordig in
Londen.Gamheeftveelgereisd,voor-
al in Azië, waar hij onder andere de
beeldtaal van manga, Japanse strips,
bestudeerde en kennismaaktemet de
hedendaagse kunst uit Azië. En net
alsDiallobrachthij langereenkortere
periodes inAfrikadoor, het continent
waar zijn roots liggen.
In Kameroen bedacht hij een denk-
beeldige stad die hij in zijn werk pro-
beert te verbeelden: Afropolis, dat
symbool staat voor het herborenAfri-
ka. Gam manipuleert vormen en
kleuren inzijn foto’s totartificiële,bij-
na psychedelische effecten ontstaan.
Niet voor niets worden zijn foto’s ver-
geleken met videoclips en mode-
reclames.
Andere fotografen diemeedoen aan
Face to face zijn ZaneleMuholi, Lebo-
hangKganye,LailaHidaenLouisPhi-
lippe de Gagoue. Al deze fotografen
tonen het gezicht van de Afrikaanse
fotografie annonu.

Alle on-siteprojecten vinden van

23 t/m 25/9 plaats op het terrein

van de beurs, op de Polonceaukade.

Het gezicht
van Afrika

Fruit of the earth, 2016.

foto Atong Atem/Red Hook Labs

Portretfotografie kent een lange traditie
in Afrika. Veel jonge, vooral Afrikaanse
fotografen halen hun inspiratie uit het werk
van hun soms vermaarde voorgangers.
Enkelen van hen doen mee aan Face to

Face, een interactief project tijdens
de Unseen Photo Fair.

tekst Kees Keijer

All that hoopla
De Britse fotografe Clare
Stand begon al op jeugdige
leeftijd met het verzamelen
van foto’s. Geen bijzondere
vintageprints, maar foto’s en
reclames uit tijdschriften en
folders. Strand beschrijft
haar werkwijze als ‘het
dragen van een magnetisch
pak en dan maar zien wat je
aantrekt, of in het gras rollen
en zien wat je met je trui
meeneemt’.
Het werk van Stand vormt
een speels commentaar op
de alomtegenwoordigheid
van foto’s.
Voor haar bijdrage aan
Unseen namens LhGWR
Gallery bedacht Strand All

that hoopla, ofwel een hoe-
pelspel. De regels zijn simpel
en bekend van kermissen,
braderieën en Koningsdag:
zet een aantal palen neer en
deelnemers mogen pro-
beren een ring over een van
de palen te gooien. Netjes
achter de streep blijven, niet
vooroverhellen, vijf euro voor
drie keer gooien, acht euro
voor zes pogingen. Bij elke
geslaagde worp hoort een
prijs, in dit geval een gesig-
neerde foto van Strand.

Eve1. foto Delphine Diallo/Red Hook Labs



UNSEEN
Het Parool | Zaterdag 17 september 2016

11

Een van de foto’s die Issa

Touma vond in de resten van

een fotostudio in Aleppo.

Uw eigen
Breukel

Wilt u geportretteerd
worden door Koos
Breukel? Vul dan
onderstaande bon in en
deponeer hem in de
speciale Paroolbus in
Felix Meritis, Keizers-
gracht 324 (toegankelijk
met festivalticket).
Uit de inzenders wordt
een winnaar getrokken,
die na afloop van
Unseen een uitnodiging
ontvangt om in de
studio van Koos
Breukel te worden
gefotografeerd.

Naam

Telefoon

E-mail

‘Een foto heeft eigenlijk
vrij weinig te maken
met de werkelijkheid’

‘Confrontatie kan
goed werken’
Amsterdammers kunnen zich tijdens Unseen laten portretteren
door Koos Breukel. Hiermee maken ze ook een portret van een
vluchteling mogelijk.

tekst Peter van Brummelen

foto’s niet uitsluitend platte prints
aan de muur hoeven te zijn. Een foto
kan ook een ruimtelijk object zijn, wil
zemaar zeggen.
Maar belangrijker nog: door de foto
van de schommel op te delen in frag-
menten, wil Lanko het publiek laten
nadenkenoverdeaardvan fotografie.
“Een foto lijkt wel op de werkelijk-
heid, maar heeft er eigenlijk vrij wei-
nig mee te maken. Een foto wordt
door een persoon gemaakt. Die per-
soon kiest wat hij of zij in beeld
brengt, en kiest daarbij voor een be-
paald type camera, voor een dynami-
scheof een rustigecompositie et cete-
ra.Dat zijnallemaalkeuzesdie samen
een beeld vormen. Dat wil ik laten
zienmetDazzle swing; het is bijna let-
terlijk een illustratie van de gedachte
dat een foto een constructie is.”
Waarom is het zo belangrijk dat
mensen zich daarvan bewust zijn?
“Veel mensen scannen foto’s in kran-
ten en tijdschriften vluchtig. Dat kan
gevaarlijk zijn, want je kunt een foto
dan heel verkeerd interpreteren. Als
je bijvoorbeeld een foto van een oor-
logsgebied bekijkt, zou je kunnen
denken dat de situatie daar zo is.
Maar vergeet niet dat buiten het ka-
der nog veelmeer gebeurt.”
Lanko probeertmet al haar foto’s en

installaties het publiek te laten inzien
dat fotografie tricky is. Na een studie
sociologie in Oekraïne, kwam Lanko
in 2008naarNederlandomfotografie
aan de kunstacademie in Den Haag
enAmsterdam te studeren. Ze doet al
sinds de eerste editie in 2012mee aan
Unseenenwonde INGUnseenTalent
Award in 2013. Ze maakt foto’s over
verschillendeonderwerpen–Seelevel
Gallery toont op de beurs stillevens
over de hoofdzonden wellust en
hoogmoed – maar op metaniveau
gaathet altijd overwat fotografie is en
welke rol zij speelt in de maatschap-
pij.
Lanko: “Ik hoopdat de installatie op
de weg tussen de fair en het festival
zorgt voor een verrassing. Ik hoop dat
mensen zich verbazen over de illusie
en de constructie van een fotogra-
fischbeeld.”

Installatie Dazzle swing van

Ola Lanko, t/m 25/9 in de speeltuin

op Zaanstraat 107.

Opstraat inAleppovonddeSyrische fotograaf IssaTouma
de restanten van een fotostudio, die in gebruikwas van de
jaren twintig tot de jaren zeventig. Negatieven, sommige
zelfs nog van glas, maar ook afdrukken. Een deel van het
materiaal is te zien op de tentoonstelling Studio Aleppo,
die de komende tijd langs Europese steden reist. Daarbij
hoort een pop-upstudio,waar telkens een lokale fotograaf
portretten maakt van burgers van de betreffende stad én
onlangs indie stad aangekomenvluchtelingen.
Die burgersworden gevraagd voor twee foto’s te betalen:
hun eigen portret en, als gebaar van gastvrijheid, dat van
een vluchteling, eventueel samen met zijn of haar gezin.
Totale kosten: vijftig euro. In Amsterdam is de fotograaf
van dienst Koos Breukel. Hij maakt ook ander werk, maar
portretfotografie is een specialiteit van hem. Hij fotogra-
feert net zo makkelijk hoogwaardigheidsbekleders (in
2013maakte hij direct na diens huldiging het eerste staat-
sieportret vankoningWillem-Alexander) als doodgewone
mensen.
Een vaste methode voor het maken van portretfoto’s
heeft hij niet. “Wel een vaste opstelling. Inmijn eigen stu-
diowerk ik altijdmet twee lampen, een reflectieschermen
eencameraopeen statief.Met eenmobiele versie daarvan
kan ik overal terecht. In een koninklijk paleis en nu dus in

de concertzaal van Felix Meritis. Foto’s worden er direct
groot uitgeprint enopgehangen.”
Zal er verschil zijn tussen het fotograferen van Neder-
landersenvluchtelingen?“Ikdenkweldat jehetgeploeter
zult zien, je vóelt dat diemensenhet een en ander hebben
meegemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook Nederlanders
die ploeteren en dat voel je ook als je die voor je camera
krijgt. Mijn voornemen is niet vluchtelingen neer te zet-
ten als vrolijke, net gearriveerde types. Mensen worden
aangesproken in opvangcentra. Ze krijgen een afdruk en
een usb-stick – of ze erop zitten te wachten, ik weet het
niet.”
Lukt het weleens helemaal niet, bijvoorbeeld omdat hij
en de geportretteerde elkaar niet liggen? “Dat we elkaar
niet liggen, komt vaak voor,maar ik benhandig genoeg er
dan toch iets van temakenwat bruikbaar is. En eenbeetje
spanning is goed, hoor. Ik ben niet het soort fotograaf dat
mensen totaal relaxed op de foto wil hebben. Een soort
confrontatie kan heel goed werken. Een heel enkele keer
lukt het niet. Dan heeft iemand zo’n leeg gezicht dat ik er
nietsmeekan.”
Of hij praat tijdens een sessie hangt van de geportret-
teerdeaf. “Somshoef ikniets tezeggen,dangaatallesvan-
zelf. Je hebt ookmensen die direct zelf het woord nemen.
Een heel extreem geval was laatst Michael Schaap, de tv-
maker. Diemanwas zó druk, bij zo iemandwordt portret-
fotografie een soort actiefotografie. Anderen zijn juist
heel stil enkopschuw.Maardat kanookheelmooi zijnom
te laten zien.Het is elke keerweer een avontuur.”
Hoe lang is hij bezig met het maken van een portret?
“Het kan in principe in een honderdvijfentwintigste se-
conde. Bám, in één keer raak. Maar je kunt er ook uren
over doen natuurlijk. Ik ben ermeestal wel in eenminuut
of tien.”

Studio Aleppo, t/m 25/9, Felix Meritis, Keizersgracht 324.

Koos Breukel is aanwezig op 17 en 18/9 van 11.00 tot 17.00 uur.
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Wie van de fotografiebeurs op het
Westergasterrein naar het festival-
programma in Museum Het Schip
fietst, passeert een verwarrende
schommel in de Zaanstraat. Ola Lan-
ko (1985) creëerde voor Unseen een
fotografische interventie in de pu-
blieke ruimte getiteldDazzle swing.
“Het leek mij mooi om de bewoners
van de Spaarndammerbuurt bij
Unseen te betrekken,” zegt Lanko. “Ik
vind het belangrijk dat het festival
niet alleen binnen de muren van de
expositieruimte plaatsvindt, maar
dat mensen er op een normale, open-
bare plek ook iets vanmeekrijgen.”
Fietsend in de omgeving van Un-
seen vond Lanko een klein pleintje
met een schommel. Ze nam een aan-
tal foto’s van de schommel en foto-
shopte die aan elkaar tot een haar-
scherpe foto. De foto liet ze drukken
opvijftig grote platen, van 1,50bij 1,10
meter. Als dakpannen zijn de fotopla-
ten om de schommel gebouwd. Het
resultaat: een bouwsel van viermeter
hoog enachtmeter breed.
Overigens kun je inLanko’s installa-
tie nog steeds schommelen. De wer-
kelijke schommel zit alleen verstopt
achter zijn eigen gefragmenteerde
abeelding. Lanko laat met haar drie-
dimensionale plateniglo zien dat

Een foto
hoeft geen
platte print
te zijn
Ola Lanko verpakte de
schommel in de Zaanstraat in
een fotoplateninstallatie
van vier meter hoog en acht
meter breed. Schommelen kan
nog steeds.

tekst Sophia Zürcher
foto Ola Lanko

Laat
jezelf
zien

Jongeren en bewoners
van een verzorgingshuis
poseren als selfiekoningin
Kim Kardashian (l).

De duckface is allang uit en van de fishmouth – ooit even
een hit – heeft inmiddels niemand meer gehoord. En dat
terwijl de selfie als genre pas drie jaar geleden een echte
doorbraak beleefde. Toen groeide het gebruik van het
woord met 17.000 procent ten opzichte van het jaar daar-
voor, aldus fotograaf en selfie-expertWillemPopelier.
Tijdens Unseen zijn selfies te zien die Popelier onlangs
maakte in samenwerkingmet jeugdplatform de PIT. Voor
die selfies gingen jongeren en bewoners van verzorgings-
huis De Bogt-Westerbeer in de Spaarndammerbuurt sa-
men aan de slag. Het resultaat? Bejaarde dames die zich-
zelf vastleggen als Kim Kardashian en een remake van de
bekendeOscarselfieuit 2014.
Niet elke selfietrendmageen langenbestendig levenge-
gund zijn, de selfie zelf gaat nergensmeer heen. Eigenlijk,
zegt Popelier, is de selfie zo oud als de fotografie zelf. De
eerste zelfportretfoto werd gemaakt door de Amerikaan
Robert Cornelius in 1839.
“Mensenhebben altijd zichzelf op de fotowillen zetten,”
zegt Popelier. “Toen in de jaren twintig in de VS een foto-
hokje opende, zo een als op het station staat, lieten in één
dag 7500mensen zich opde foto zetten.”
Popelier zelf is al gefascineerd door de selfie sinds deze
noggeenselfieheette.De fotograaf isnamelijkdehelft van
een eeneiige tweeling en weet van heel veel kinderfoto’s
nietofhijdaarzichzelfopzietof zijnbroer. “Ikvraagmeal-

tijd afwathet betekentdatweelkaar enonszelf abeelden.
Op het moment dat je daar met de blik van een fotograaf
naar gaat kijken,wordt het ook artistiek interessant.”
Volgens Popelier komt het toegenomen aantal selfies
anno nu doordat het veel makkelijker is geworden jezelf
op de kiek te zetten. Vroegermoest je eenwildvreemde in
je beste Italiaans vragen of ie je voor het Colosseumwilde
vastleggen.Nuhang je je telefoon aan een selfiestick.
Het is een complete misvatting dat de mens narcisti-
scher is dan vroeger of, erger nog, narcistischer wordt
naarmatehij of zijmeer selfiesneemt. “Dat isonzin,”aldus
Popelier. “Er zijn recentelijk verschillende onderzoeken
naar gedaan en het valt totaal niet aan te tonen dat er een
verband is tussen selfies ennarcisme.”
Voor Popelier – die eerder de Do-it-yourselfie guide
maakte, een gids met tips voor de perfecte selfie – is het
zaak de selfie als ‘communicatiemiddel’ te zien. Dat dat
gebeurt blijkt wel uit het succes van Instagram en Snap-
chat: appsdieervolledigopgericht zijn jezelf te latenzien,
of iets leuks in je omgeving.
Op naar Unseen dus, met je selfiestick. Kun je meteen
een selfie maken bij de wand met de selfies van Popelier.
Voor op Instagram.

The art of making selfies at a nursing home, t/m 25/9,

verzorgingshuis De Bogt-Westerbeer, Polanenstraat 6.

Niet elke selfietrend mag een lang en
bestendig leven gegund zijn, de selfie
zelf gaat nergens meer heen.

tekst Maxime Smit
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Er isnoggeenwedstrijdgespeeld,nog
geen loting gedaan of zelfs maar een
kwalificatieronde geweest, maar over
het WK voetbal dat in 2022 in Qatar
wordt gehouden is al het nodige ge-
zegd. De Golfstaat zou het toernooi
hebben gekocht. De beslissing van de
Fifa om alle nationale competities
overhoop te halen door het evene-
ment in de winter te laten plaatsvin-
den, zou dat bevestigen. En met de
arbeidsomstandigheden vandemen-
sendiedestadionsbouwen, ishetook
niet best gesteld.
“Qatari hebben eigenlijk weinig in-
teresse voor sport,” vertelt Andrew
Weir (1987, Zuid-Afrika). “Ik heb een
tijdje gewerkt in de sportindustrie, in
public relations, en dat heeft mijn
ogen geopendvoor de corruptie ende
machinaties.” Maar meer mag hij er
niet over zeggen. Geheimhoudings-
plicht. Zijn collega Christto Sanz
(1985, Puerto Rico) vult echter aan:
“Er worden bijvoorbeeld neptoe-
schouwers geronseld, een beetje
zoals sommige mensen nepvolgers
kopen op Instagram. Met The politics
of sport willen we reageren op dat
soort praktijken. We hebben een
grappig karakter bedacht, de meest
onsportieve atleet terwereld.”
De modellen voor de fotoserie, die
tijdens Unseen Photo Festival te zien
is in het Brediusbad, plukten Weir en
Sanz van de straat. “Schoonmakers,
nannies, bouwvakkers,” somt Sanz
op. “Het zijn vooral mensen die in
Qatar weinig aanzien hebben. Vaak
zijn het gastarbeiders, zonder veel
rechten.”
“In de bijzonder hiërarchische sa-
menleving van Qatar zijn ze onzicht-
baar. Wij proberen ze een gezicht te
geven. Als surrealistische personages
met pruiken en rekwisieten komenze
terecht in galeries en musea. Vaak
snappen ze niet helemaal wat we aan
het doen zijn, maar ze beleven er wel
lol aan.”
Begrip van en waardering voor
hedendaagse kunst zijn überhaupt
dungezaaid indeGolfregio.Vanover-
heidswegewordenmegamuseauit de
grondgestamptmaar diewordenam-
per bezocht door de lokale bevolking.
Galeries zijn schaars, net als particu-
liere verzamelaars.

Pioniersgebied
Toch koos Weir, die op zijn zestiende
met zijn oudersnaarQatar verhuisde,
ervoor na zijn studie in Barcelona te-
rug te keren naar Qatar. En hij vroeg
studievriendSanzook tekomen.Van-
af 2011 werken ze als duo onder de
naamChristto&Andrew.
“Qatar is echt pioniersgebied,” mo-
tiveert Weir de verhuizing. “De plot-
selinge olierijkdom heeft het land de
toekomst in gekatapulteerd. Erwordt
continu gebouwd, gepland en nage-
dacht over wat er nog meer moet ge-

beuren. Dat maakt het voor kunste-
naars interessant om hier te zijn.
Mentaal ben je nooit in het heden.
Maar de toekomst zoals die bedacht
is, komtmisschiennooit.”
Die gedachte pasten Christto & An-
drew ook toe op het Unseen-campag-
nebeeld dat ze op verzoek maakten.
Sanz: “Unseen gaat over nieuwe ta-
lenten, fotografie die nog niet gezien
is, over de toekomst vande fotografie.
Dat hebben we verbeeld door middel
vanhelderzienden enmediums.”

Online kanaal
Hoevereerdzezichookvoelenmetde
posteropdracht en hun rol als uit-
hangbord voor de fotografiebeurs, fo-
tografen willen Weir en Sanz zichzelf
niet noemen. “Fotografen zijn door-
gaans geïnteresseerd in licht en tech-
nischeaspecten,”zegtSanz. “Wijniet.
Hetgaatonsomhet creatieveaspect.”
Weir vult aan: “We zouden net zo
goed schilderijen of installaties kun-
nen maken. Uiteindelijk hebben we
gekozen voor fotografie om prakti-
sche redenen.Enomdat jemeteen fo-
tocamera een sterk beeld kuntmaken
dat ook overeind blijft online, voor
ons een belangrijk kanaal om een
breder publiek te bereiken.”
Sterk zijn de beelden van Christto &
Andrew inderdaad. Rare koppen, at-
tributen waar je de nodige symboliek
achter kunt zoekenenvooral: heftige,
onnatuurlijke kleuren. “Kunst in het
Midden-Oosten is monotoon van
kleur, alles is grijs,” verklaart Weir.
“Wij wilden het anders doen, een
nieuwebeeldtaal ontwikkelen.”
“De rekwisieten zijn een weerspie-
gelingvandemaatschappijwaarinal-
lesnep is,” vervolgt Sanz. “Depruiken
en kunstgebitten geven kijkers mis-
schien een gevoel van ongemak en
akeer,maar er zit ook schoonheid in.
Het is een beetje zoals met de foto’s
dieDianeArbusmaaktevandwergen,
travestieten en freaks. Creepy maar
tegelijkertijdmooi.”
Behalve op een ongebruikelijkema-
nier esthetisch zijn de foto’s van
Christto & Andrew ontegenzeggelijk
grappig. Die humor is ook te herlei-
den tot hun verblijf in Qatar, denkt
Weir. “Er bestaan nogal wat restric-
ties in dit land. En wij zijn en blijven
outsiders. Humor is een strategie om
op een indirecte manier toch iets te
kunnen zeggen. Misschien dat we zo
doordringen tot eenpaarmensen.”

The politics of sport van Christto &

Andrew, t/m 25/9 in het Brediusbad,

Spaarndammerdijk 306.

De documentaire The making of Christto

& Andrew for Unseen is 18/9 om 17.40

uur te zien op NPO2.

Outsiders
met humor
als strategie

Kunstenaarsduo Christto & Andrew woont
en werkt in Qatar, gastland voor het
WK voetbal 2022. De verwrongen
sportwereld is onderwerp van hun
tentoonstelling The politics of sport in
het Brediusbad. Tevens maakten ze het
campagnebeeld voor fotobeurs Unseen.

tekst Edo Dijksterhuis
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De modellen voor de

fotoserie The politics of

sport plukten Andrew

Weir en Christto Sanz van

de straat in Qatar.
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Beurs
23-25 september
Openingstijden:
Vrijdag 23 september: 11.00–21.00 uur
Zaterdag 24 september: 11.00–20.00 uur
Zondag 25 september: 11.00–17.00 uur

Galeries
1. Seelevel Gallery (NL)
2. A.I. Gallery (UK)
3. Galerie Bart (NL)
4. Francis Boeske Projects (NL)
5. Valid Foto BCN (ES)
6. Cinnnamon (NL)
7. Ag Galerie (IR)
8. Seen Fifteen Gallery (UK)
9. South Kiosk (UK)
10. Mirko Mayer galerie / m-projects (DE)
11. Stieglitz19 (BE)
12. Galerie Alex Daniëls-Reflex Amsterdam (NL)
14. Kopeikin Gallery (US)
15. Galerie Ron Mandos (NL)
16. Galerie Anita Beckers (DE)
17. Kristof De Clerq Gallery (BE)
18. Christophe Guye Galerie (CH)
19. Flowers Gallery (UK)
20. Robert Morat Galerie (DE)
21. Flatland Gallery (NL)
22. Ibasho (BE)
23. Parrotta Contemporary Art (DE)
24. LhGWR (NL)
25. Conrads Düsseldorf (DE)
26. Galerie Les Filles du Calvaire (FR)
27. Galerie Juliètte Jongma (NL)
28. Bildhalle (CH)
29. TJ Boulting (UK)
30. Galerie Esther Woerdehoff (FR)
31. tegenboschvanvreden (NL)
32. Bernhard Knaus Fine Art (DE)
33. Red Hook Labs (US)
34. mc2gallery (IT)
35. Dürst Britt & Mayhew (NL)
36. Catharine Clark Gallery (US)
37. Galerie Fons Welters (NL)
38. Grundemark Nilsson Gallery (DE/SE)
39. Kahmann Gallery (NL)
40. Kana Kawanishi Gallery (JP)
41. RocioSantaCruz (ES)
42. The Photographers' Gallery (UK)
43. Galerie Wouter van Leeuwen (NL)
44. Camara Oscura Galeria de Arte (ES)
45. G/P Gallery / rin art association (JP)
46. G/P Gallery / rin art association (JP)
47. Martin van Zomeren (NL)
48. Galerie Nicola von Senger (CH)
49. Stigter Van Doesburg (NL)
50. East Wing (AE)
51. Torch Gallery (NL)
52. Metronom (IT)
53. Stevenson Cape Town & Johannesburg (ZA)
54. Van der Mieden Gallery (BE)
55. The Ravestijn Gallery (NL)

Nissen
A1 Invisible Borders (NG)
A2 Green Is Gold (DK)
A3 Discipula (UK)
A4 8-Ball Zines (US)
B1 Lex Lijsten

A. Unseen Photo Fair
B. Unseen Starts
C. Unseen Boekenmarkt
D. Unseen Living Room
E. ING Unseen Lounge
F. Face to Face: African Portraiture:

a project by OFF the wall &
Unseen

G. Making Memeries: a project by
Self Publish, Be Happy

H. All that Hoopla: The Fairest Game
at the Fair: a project by Clare
Strand

I. Foam Magazine Talent Exhibition
J. Erwin Olaf x Ruinart Lounge

Unseen is een
initiatief van Foam,
Platform A
en Vandejong
Creative Agency

Westergasfabriek
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Festival
16-25 september
Openingstijden: 11.00–18.00 uur
Informatie en tickets: unseenamsterdam.com

Culturele instellingen
1. Castrum Peregrini
Herengracht 401, Amsterdam
vr 16-zo 25 september, 12.00-18.00
(gratis entree)

2. De Appel Arts Center
Prins Hendrikkade 142
vr 16-zo 18 september en do 22-zo 25
september, 11.00-18.00 uur
(entree: 7 euro; 50% korting met festival ticket)

3. Eye Filmmuseum
IJpromenade 1
vr 16-zo 25 september, 10.00-19.00 uur
(entree: 10.00 euro; 50% korting met festival
ticket)

4. Felix Meritis
Keizersgracht 324
vr 16-zo 25 september, 10.00-18.00 uur
(gratis entree)
Photo Studio za 17-zo 18 september,
11.00-17.00 uur

5. Foam Fotografiemuseum
Keizersgracht 609
vr 16-zo 25 september; ma-wo, za-zo:
10.00-18.00 uur, do-vr 10.00-21.00 uur
(entree: 10.00 euro; 50% korting met festival
ticket)

6. Framer Framed
IJpromenade 2
vr 16-zo 25 september (gesloten op ma 19
september), 14.00-22.00 uur
(gratis entree)

7.Huize Frankendael
Middenweg 72
zo 18 & zo 25 september, 10.00-19.00 uur
(gratis entree; gratis koffie of thee met festival
ticket)

8.Het Scheepvaart Museum
Kattenburgerplein 1
vr 16-zo 25 september, 09.00-17.00 uur
(entree: 15.00 euro euro; 50% korting met
festival ticket)

9. Huis Marseille
Keizersgracht 401
vr 16-zo 25 september (gesloten op ma 19
september), 11.00-18.00 uur
(entree: 8 euro)

10.Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1
vr 16-zo 25 september, 10.00-17.00 uur
(entree: 15 euro; 50% korting met festival ticket)

11. Melkweg
Lijnbaansgracht 234A
vr 16-zo 25 september (zie website)
(gratis entree)

12. Oude Kerk
Oudekerksplein 23
vr 16-zo 25 september; ma-za 10.00-18.00 uur;
zo 13.00-17.30 uur
(entree: 7,50 euro; 50% korting met festival
ticket)

13. Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 181K
vr 16-vr 23 september (gesloten op za 17
en zo 18 september), 8.30-23.00 uur
(gratis entree)

14. Prins Claus Fonds
Herengracht 603
vr 16-vr 23 september (gesloten op za 17 en
zo 18 september), ma-vr 10.00-17.00 uur
(gratis entree)

15.Stedelijk Museum
Museumplein 10
vr 16-zo 25 september; ma-zo: 10.00-18.00 uur;
vr 10.00-22.00 uur
(entree: 15,00 euro; 50% korting met festival
ticket)

16. World Press Photo Foundation
Jacob Obrechtstraat 26
do 22 september, 11.00-13.00
(gratis entree; maximaal 30 personen;
gereserveerd voor Unseen-kaarthouders;
registeren via office@worldpressphoto.org)

1. Museum Het Schip
Oostzaanstraat 45
vr 16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

2. Brediusbad
Spaarndammerdijk 306
vr 16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

3. Josilda da Conceição
Gallery
Wormerveerstraat 15
vr 16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

4. OBA Spaarndammerstraat
Spaarndammerstraat 490
vr 16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

5. Zaanstraat
Zaanstraat 107
vr 16-zo 25 september, 24/7

6. Hembrug & Zaandammer
Hembrugstraat 156
vr 23-zo 25 september,
18.00-21.00 uur

7. Spaarndammerplantsoen
vr 16-zo 25 september, 24/7

8. WestCord Art Hotel
Spaarndammerdijk 302
vr16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

9. De Bogt-Westerbeer
Polanenstraat 6
vr 16-zo 25 september,
11.00-18.00 uur

10. JacqWijn
Spaarndammerstraat 592
vr 16-zo 25 september
(gesloten op ma 21
september), 11.00-20.00 uur

Festivalhart
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Premières
die je niet
mag missen
Op de centrale beurs van de Unseen Photo Fair, in
de Gashouder en het Transformatorhuis op het
Westergasfabrieksterrein, wordt het nieuwste op
het gebied van de fotografie getoond. Dit jaar zijn
er meer dan 80 premières van jong talent én
nieuw werk van gevestigde namen. Parool-
redacteuren Jan Pieter Ekker, Eva de Vos en
Gitima van der Putten kozen ieder hun favoriet.

Jan Pieter Ekker

Fotografe Awoiska van der Molen
(Groningen, 1972) woont in Amsterdam,
maar vindt haar inspiratie in de natuur,
de stilte. Haar werk is mysterieus en
poëtisch. Ook deze foto, #375-15 (2015),
die alleen al reden is voor een bezoek
aan Unseen – in het echt is ie namelijk
nóg veel mooier dan in de krant.

#417-5, Awoiska van der Molen,
Kristof De Clerq gallery

Gitima van der Puttten

Dit werk van Tom Callemin (Oostende,
1991), Dissection (2016), heeft associaties
met zowel de natuur als met een lichaam.
Het toont de kwetsbaarheid en schoon-
heid ervan en ontroert door de gezamen-
lijke ontleding waarin je overigens ook een
heling zou kunnen zien.

Dissection, Tom Callemin,
tegenboschvanvreden

Eva de Vos

Gioia de Bruijn (Amsterdam,
1986) legt vrijheid en
eenzaamheid dicht bij elkaar
in haar analoge beelden.
Het beeld is poëtisch en
plaatsbepalend, terwijl ze
maar een paar elementen
gebruikt. Toch zie je meteen:
dit is Amerika.

The Man at Wholefoods,
Venice California,
Gioia de Bruijn,
Flatland


