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UNSEEN PHOTO FAIR 
Deze jaarlijkse, internationale fotografiebeurs 

vindt zoals gebruikelijk plaats in en rond de 

Westergasfabriek in Amsterdam. Unseen com-

bineert onontdekt talent met nooit eerder 

getoond werk van bekende fotografen uit 

binnen- en buitenland. Dit jaar zijn er meer dan 

honderdvijftig artiesten aanwezig, gebracht 

door vierenvijftig internationale galeries.

De beurs is bovendien een belangrijke plek 

voor professionals en geïnteresseerden uit 

de internationale fotografiewereld om elkaar 

te ontmoeten, te discussiëren en ideeën uit 

te wisselen. Zo is er een gevarieerd randpro-

gramma vol lezingen, debatten en interviews 

in de Unseen Living Room. Onderwerpen zijn 

onder andere het verdwijnen van de grens 

tussen privé en publiek door de social-media-

beeldcultuur, het leven als fotograaf na het 

eindexamen en het ouderwetse vakmanschap, 

en er worden diverse onafhankelijke kunst-

platformen uit Afrika belicht.

Natuurlijk ontbreekt ook de Unseen Book 

Market niet, met meer dan zestig internatio-

nale uitgevers. Hier vind je de nieuwste 

fotoboeken en houden kunstenaars signeer-

sessies. De Unseen Dummy Award biedt de 

winnaar de mogelijkheid een eigen boek uit 

te brengen.   

Tijdens de beurs worden ook de winnaars 

bekendgemaakt van de ING Unseen 

Talent Award (finalisten Thomas Albdorf, 

Laurianne Bixhain, Felicity Hammond, 

Miren Pastor en Tereza Zelenkova) en 

de Meijburg Art Commission (finalisten 

Awoiska van der Molen, Elspeth Diederix, 

Motohiro Takeda, Yoko Ikeda en 

Mandy Barker).

UNSEEN PHOTO FESTIVAL 
Het hart van het Unseen Photo Festival ligt 

dit jaar in de Spaarndammerbuurt. Op diverse, 

soms ongewone locaties, worden bijzondere 

exposities en evenementen georganiseerd. 

De hoofdlocatie is Museum Het Schip; 

daar kun je de tentoonstelling TOUCHED 

– Craftsmanship in Photography zien, samen-

gesteld door niemand minder dan Anton 

Corbijn. Twaalf internationale fotografen 

geven gezamenlijk een bijzonder beeld van 

de wijze waarop hedendaagse kunstenaars 

gebruikmaken van ambachtelijke fotografi-

sche processen, of fotografische afdrukken 

verwerken tot unieke objecten. Met werk 

van onder anderen Dirk Braeckman, 

Gerard Fieret, Adam Jeppesen, Paul Kooiker, 

Nerhol, Taiyo Onorato & Nico Krebs, 

Miroslav Tichý en Daisuke Yokota. 

In het Brediusbad openluchtzwembad is de 

tentoonstelling The Politics of Sport te zien, 

van campagnekunstenaars Christto & Andrew. 

Zij hebben de rol van de politiek binnen 

de sportwereld onderzocht in hun huidige 

verblijfsland Qatar. 

Jonge hedendaagse Japanse fotografen, 

onder wie Fumi Ishino, Harumi Shimizu 

en Hideyuki Ishibashi, exposeren in 

Galerie Josilda da Conceição.

Er zijn presentaties en workshops 

rondom zogenaamde Do-It-Yourself-

Photo-Zines, in OBA Spaarndammerstraat, 

en er is een selfieproject door jongeren, 

in samenwerking met ouderen van verzor-

gingstehuis De Bogt en onder leiding 

van een professionele fotograaf. In Felix 

Meritis kun je in het eerste weekend 

een portret laten maken door Koos Breukel 

in Studio Aleppo: een fotostudio annex 

tentoonstelling als hommage aan de mensen 

die door (oorlogs-)geweld naar Amsterdam 

zijn uitgeweken. 

Ook geeft een festivalticket gratis toegang 

of korting op de entree bij de vele culturele 

instellingen die samenwerken met Unseen, 

waaronder Eye Filmmuseum, het Scheep-

vaartmuseum; de Brakke Grond, Foam, 

Huis Marseille, het Joods Historisch 

Museum, de Melkweg en Pakhuis de Zwijger. 

 

FOTOFESTIVALS

Van 16 september tot en met 16 november 

vindt 033Fotostad 2016 plaats: het tweejaar-

lijkse fotofestival van Amersfoort. Er doen 

ruim zestig fotografen mee, zowel bekende 

namen als aanstormende talenten, en zowel 

lokale als internationale fotografen. Thema 

is dit jaar ‘Doorkijken’, oftewel verder kijken 

dan ‘mooi’ of ‘lelijk’. En ervaren wat je raakt, 

verwondert of verwart. Hoe kan fotografie 

verleiden of bijdragen aan de meningsvorming 

over actuele vraagstukken? 

033Fotostad 2016 kent zowel een 

IN-programma als een OFF-programma. 

Het IN-programma van de organisatie vindt 

plaats op acht bijzondere locaties: de Sint 

Aegtenkapel, de Sint Joriskerk, Onze Lieve 

Vrouwetoren, het Sint Pieters en Bloklands 

Gasthuis, de Mariënhof, Galerie De Ploegh, 

FOTOexpo2012 en het Eemhuis. Daarnaast is 

er ruimte voor scholen, horecagelegenheden, 

fotoclubs en fotografen om eigen exposities 

in te richten in het OFF-programma. 

GELAAGDE PORTRETTEN
In de Sint Aegtenkapel presenteren twaalf 

fotografen ieder twee portretten naar keuze. 

De geportretteerden vertellen hoe deze 

beelden naar hun idee tot stand zijn gekomen, 

wat zij wilden laten zien en wat zij wellicht 

verborgen probeerden te houden voor de 

camera. Een van de uitgenodigde fotografen 

is Carla Kogelman. Haar zwart-witportretten 

zijn een illustratie van het dagelijks leven en 

hebben te maken met opgroeien, emotie en 

hoe mensen in het leven staan. Een 

andere fotografe in de tentoonstelling is 

Jolanthe Lalkens.

BLIND EET 
Voor deze expositie in de Mariënhof zijn 

twaalf bekende Nederlanders geïnter-

viewd over hun eetgewoonten en favoriete 

gerechten. Het resultaat inspireerde foto-

graaf Rob Acket en topkok Marco Blok tot 

een fotografische smaakexplosie.

Voor Blind Eet maakte Marco Blok bij 

iedere geïnterviewde een gerecht, van 

amuse tot dessert, zonder te weten om 

wie het ging. Rob Acket fotografeerde niet 

alleen de culinaire kunstwerken, maar ook 

de twaalf bekende Nederlanders. Aan de 

bezoekers de vraag welk gerecht bij welke 

BN’er hoort. Blind Eet vindt plaats op 

vier zondagmiddagen, in de Mariënhof. 

Laat je verrassen en geniet. Wel van te 

voren reserveren!

OP DE VLUCHT 
In de Sint Joriskerk is een dubbelexpositie 

over vluchtelingen te zien. Deel 1 is een 

tentoonstelling met foto’s uit 1916, toen 

25.000 Amersfoorters 19.000 Belgische 

vluchtelingen opvingen. 

Deel 2 bestaat uit foto’s van honderd jaar 

later: de meest treffende beelden van het 

actuele vluchtelingenvraagstuk. Jaco Klamer 

is een van de fotografen; hij fotografeerde  

vooral kinderen op de vlucht. “Waarom foto-

grafeer je ons in deze verschrikkelijke 

situatie?” vroeg een gevluchte Syrische tand-

arts hem aan de Grieks-Macedonische grens. 

“Wij kunnen niet wegkijken,” vindt Jaco. 

“Ik fotografeerde de arts, in sobere beelden, 

in zijn erbarmelijke situatie, waarvoor juist 

wij ons moeten schamen.”

RUTH, IN EEN ANDER LICHT
In dit drieluik in de Onze Lieve Vrouwetoren 

geeft Sander Troelstra het Europese migra-

tieprobleem weer. Sander: “Er is een aantal 

thema’s dat ik niet kan loslaten en dat de kern 

vormt van mijn bestaan. Overleven, vrijheid 

en vergankelijkheid. De vluchtelingenproble-

matiek is bijna te groot voor woorden. 

Beelden maken het verhaal persoonlijker. 

In een serie van drie foto’s laat ik zien welke 

tragedie zich afspeelt in het leven van jonge 

vrouwen, als ze huis en haard moeten verlaten 

en zich niet welkom weten in het land waar 

ze naartoe zijn gevlucht.”

033Fotostad Unseen

033Fotostad

Kijk voor het volledige programma 

op www.033fotostad.com.
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