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Unseen lanceert campagnebeeld
Fotografenduo Christto & Andrew maakt campagnebeeld
Unseen 2016
Met trots presenteert Unseen het eerste beeld van de campagne voor de
vijfde editie van Unseen, gemaakt door het kunstenaarsduo Christto &
Andrew. De campagne is het resultaat van een samenwerking tussen
Christto Sanz (Puerto Rico, 1985) en Andrew Weir (Zuid-Afrika, 1987) en
Unseen, de jaarlijkse fotografiebeurs voor nieuwe fotografie.
Het duo is geen onbekende van Unseen. Op de beurs van Unseen 2015
hadden Christto & Andrew een solopresentatie van hun werk ‘Glory of the
Artifice’ bij East Wing Gallery.
Christto & Andrew wonen en werken in Qatar. Omdat ze beide uit andere
delen van de wereld komen, kijken ze met een onconventionele blik naar
het land en haar gewoontes. Vooral de snelheid waarin Qatar
veranderingen doormaakt fascineert het duo enorm. Torenhoge,
glinsterende gebouwen schieten er uit de grond en de focus ligt op
innovatie en technologische ontwikkeling. Bovendien zijn de Qatari haast
geobsedeerd door de toekomst. Deze gegevens vormen de basis voor hun
campagne voor Unseen. In hun werk spelen Christto & Andrew op
humoristische wijze in op de sensationele voorstelling die het Westen van
Qatar heeft. Hun opvallende kleuren en intrigerende personages, in
overdreven geënsceneerde beelden, trekken meteen de aandacht van de
kijker. Tegelijkertijd verwerken ze in hun beelden een gelaagde symboliek.
De symbolen, zoals de valk en glazen bol, zijn subtiele hints richting het
leven in Qatar en verwijzen naar de spanning tussen traditie en moderniteit
die daar te voelen is. Al deze ingrediënten komen uiteindelijk samen in het
kleurrijke beeld dat het duo voor Unseen maakte.
Christto & Andrew: “Our images use objects and characters to change
certain fictions, inviting viewers to reflect upon stereotypes and the
commercialisation of culture, as well as the ways in which photography
can represent those things, in a humorous way.”
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Indrukwekkende lijst deelnemers
De vijfde editie van Unseen bestaat opnieuw uit een indrukwekkende lijst
galeries en kunstenaars. 53 galeries van over de hele wereld zullen nieuw
werk presenteren. Veel internationale galeries zijn teruggekeerd, zoals
Gallery Kopeikin (US) met Kevin Cooley; Stevenson (SA) met Zanele Muholi
(SA) en Viviane Sassen (NL); en Christophe Guye Galerie (CH) met Rinko
Kawauchi (JPN) en Stephen Gill (UK). Van de Nederlandse galeries zijn o.a.
aanwezig Martin van Zomeren met Katja Mater (NL); Ron Mandos met Isaac
Julien (UK); en Stigter van Doesburg met Elspeth Diederix (NL). Ook
verwelkomt Unseen nieuwe galeries zoals o.a. Catharine Clark Gallery (US),
Seen Fifteen (UK), RocioSantaCrux (ES), en tegenboschvanvreden (NL).
Unseen Premières
Ook dit jaar kan het publiek weer reikhalzend uitzien naar de speciale
‘Unseen Premières’ die tijdens Unseen zullen worden gepresenteerd.
Premières zijn (voornamelijk nieuwe) werken die nooit eerder getoond zijn
in een galerie, instelling of op een beurs. Voor deze vijfde editie zijn er
Premières van Roger Ballen (US), Christiane Feser (DE), Antoine d’Agata
(FR) en vele anderen.
Randprogramma
Unseen organiseert op het beursterrein een divers randprogramma vol
discussies, debatten en presentaties over actuele onderwerpen met
belangrijke sprekers uit de internationale fotografiewereld. Er zijn
rondetafelgesprekken over thema’s als fotografieplatformen in Afrika, de
toekomst van het fotografische portret en ambacht in fotografie. Sprekers
zijn o.a. Simon Baker (Senior Curator Photography Tate Modern, UK), Azu
Nwagbogu (Director Lagos Photo Festival, NG), Jan Hoek (kunstenaar, NL)
en David Campany (auteur en curator, UK). Daarnaast is de Unseen Book
Market terug, waar meer dan 60 internationale uitgevers hun nieuwste
fotoboeken presenteren en kunstenaars signeersessies houden.
UNSEEN PHOTO FAIR 23 – 25 SEPTEMBER
UNSEEN PHOTO FESTIVAL 16 – 25 SEPTEMBER
www.unseenamsterdam.com
Unseen is geïnitieerd door partners Foam Fotografiemuseum Amsterdam,
Platform A, en Vandejong Creative Agency.
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Noot voor de redactie
Bio Christto & Andrew
Sinds 2012 vormen Christto & Andrew een kunstenaarsduo. Vanuit hun
verschillende achtergronden vullen ze elkaar aan in hun werk. Christto
Sanz (1985) behaalde eerst een BA van de School of Fine Arts in Puerto
Rico, voordat hij zijn Master Visual Communication & Photography
voltooide aan Elisava, designacademie in Barcelona. Andrew Weir (1987) is
in het bezit van een BBA van de Universitat Ramon Llull in Spanje en is op
dit moment bezig met het voltooien van zijn MA in Museum & Gallery
Practice aan de dependance van University College London in Qatar.
Samen maken ze projecten met fotografie, video en combinaties daarvan,
waarin ze onderzoek doen naar onderwerpen als de media, sociale
identiteit en herinterpretaties van de geschiedenis.
Unseen maakt documentaire
Op dit moment maakt Unseen een korte documentaire over het werk van
Christto & Andrew in Qatar. Deze documentaire is in september te zien
tijdens het Unseen Photo Festival en op de website van Unseen.
Nieuwe website en early bird tickets
Unseen lanceert deze maand een nieuwe website. Hier worden van 2 tot
30 juni tickets aangeboden met korting. Kijk voor meer info op:
www.unseenamsterdam.com/practical-information/tickets
Pers info
Persaccreditatie opent vanaf 1 juli op www.unseenamsterdam.com/press.
Voor meer info en beeldmateriaal zie www.unseenamsterdam.com/press
of neem contact op met Unseen Press Office:
NL
Maria van Tongeren/+31(0)646109868/pressoffice@unseenamsterdam.com
Internationaal
Pickles PR/Eveliina Petäjäaho/+31(0)644524085/eveliina@picklespr.com
Partners
Blockbusterfonds
ING
Westergasfabriek
City of Amsterdam
Iamsterdam
Meijburg & Co
TamTam
En vele anderen.
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