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5e editie Unseen Photo Fair
Amsterdam weer middelpunt hedendaagse fotografie in september
2016
Unseen is dè internationale fotografiebeurs met festival volledig gericht op
nieuwe fotografie. De vijfde editie van Unseen presenteert wederom een top lijst
van meer dan 50 galeries met het nieuwste werk van ruim 150 kunstenaars, en
een uitgebreid beursprogramma. Het afgelopen jaar mocht Unseen ruim 20.000
bezoekers verwelkomen.
Festival
Een week voordat de centrale beurs op het Westergasfabriekterrein opent start
de tweede editie van het Unseen Festival. Dit festival speelt zich af in de
Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Tien dagen lang is deze wijk, die grenst aan
het beursterrein, het toneel voor een vol programma met diverse
tentoonstellingen en activiteiten, die op verschillende locaties te bezoeken zijn.
Photo Fair
Unseen Photo Fair vindt plaats op het Westergasfabriekterrein van 23 tot 25
september. De 53 deelnemende internationale galeries brengen op Unseen Photo
Fair de meest recente ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie voor het
voetlicht door opkomend talent en ongezien werk van gevestigde namen te tonen
(zo is er o.a. werk te zien van Isaac Julien, Anton Corbijn, Antoine d’Agata en
Zanele Muholi). De beurs is bovendien een belangrijke plek voor discussie, dialoog
en de uitwisseling van creatieve ideeën met een gevarieerd programma vol
lezingen, debatten en een boekenmarkt, waar professionals en geïnteresseerden
uit de internationale fotografiewereld elkaar ontmoeten.
Campagne-kunstenaars: Christto & Andrew.
Elk jaar geeft Unseen een getalenteerde kunstenaar de opdracht om het jaarlijkse
campagnebeeld te maken. Unseen kondigt met trots aan dat dit jaar het
kunstenaarsduo Christto & Andrew is gekozen. Christto Sanz & Andrew Weir
(1985, Puerto Rico, 1987, Zuid Afrika) kregen de opdracht de campagnebeelden te
maken die in de komende maanden zullen worden gelanceerd. Het duo maakt
zeer gestileerde en kleurrijke beelden waarmee zij de constructie van identiteit in
de huidige maatschappij onderzoeken en visualiseren. Voormalig
campagnefotografen van Unseen zijn Viviane Sassen (2013) and Lorenzo Vitturi
(2014).

Unseen Festival 16 - 25 sept - Spaarndammerbuurt, Amsterdam
Unseen Photo Fair 23 - 25 sept - Westergasfabriek, Amsterdam
www.unseenamsterdam.com
Founding Partners
Unseen is een initiatief van Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Platform A, en
Vandejong Creative Agency.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en beelden kunt u kijken op
http://unseenamsterdam.com/press-releases of contact opnemen met de
Unseen Press Office: Merel Kappelhoff +31(0)205 516500 /
pressoffice@unseenamsterdam.com

Deelnemende galeries 2016 (tot nu toe bevestigd):
A.I (UK)
Ag Galerie (IR)
Alex Daniëls - Reflex Amsterdam (NL)
Anita Beckers (DE)
Catherine Clark Gallery (USA)
Christophe Guye Galerie (CH)
CINNNAMON (NL)
Dürst Britt & Mayhew (NL)
East Wing (UAE)
Flatland Gallery (NL)
Flowers Gallery (UK)
Francis Boeske Projects (NL)
G/P Gallery in association with Rin
Art (JP)
Galerie Bart (NL)
Galerie Fons Welters (NL)
Galerie Juliette Jongma (NL)
Galerie Les Filles du Calvaire (FR)
Galerie van der Mieden (BE)
Galerie Wouter van Leeuwen (NL)
Grundemark Nilsson Gallery (DE/SW)
Ibasho (BE)
Kahmann Gallery (NL)
Kana Kawanishi (JP)
Kehrer Gallery (DE)
Kopeikin Gallery (USA)
Kristof De Clercq Gallery (BE)
LhGWR (NL)
Martin van Zomeren (NL)

METRONOM (IT)
Mirko Mayer Galerie (DE)
Nicola von Senger (CH)
Parrotta Contemporary Art (DE)
Ravestijn Gallery (NL)
Ron Mandos (NL)
Seelevel (NL)
Seen Fifteen (UK)
South Kiosk (UK)
Stevenson (SA)
Stieglitz19 (BE)
Stigter Van Doesburg (NL)
tegenboschvanvreden (NL)
The Photographers’ Gallery (UK)
TORCH (NL)
Webber Gallery Space (UK)
Partners
Blockbusterfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
VandenEnde Foundation
BankGiro Loterij
ING
Westergasfabriek
Gemeente Amsterdam
..en vele anderen

