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AL 75 UNSEEN PREMIERES BINNEN
Liefhebbers kunnen zich verheugen: op de vijfde editie van Unseen Photo Fair
wordt dit jaar weer veel gloednieuwe fotografie gepresenteerd, met als
hoogtepunt de speciale Unseen Premières. Inmiddels zijn er al 75 premières werken die nooit eerder getoond zijn in een galerie, instelling of op een beurstoegezegd door nieuwe én gevestigde kunstenaars. En de lijst blijft groeien.
Directeur van Unseen, Rixt Hulshoff Pol: “Fantastisch dat het dit jaar weer lukt om
zoveel Unseen Premières te tonen. De betrokkenheid en bereidheid van zowel de
deelnemende galeries als kunstenaars om origineel en nieuw werk te tonen
bewijst dat zij het concept van Unseen echt omarmen. Wie in september naar
Unseen komt om nieuw en ongezien werk te spotten komt ogen tekort!”
Nieuw werk van oude bekenden
Onder de premièrefotografen van dit jaar is een aantal dat voor eerdere edities
van Unseen ook al speciale premièrewerken heeft gemaakt, waaronder de Iraanse
Abbas Kowsari, gepresenteerd door Ag Galerie (IR), de Franse fotograaf Tiane
Doan na Champassak, vertegenwoordigd door Kahmann Gallery (NL), de Italiaan
Lorenzo Vitturi, gepresenteerd door Flowers Gallery (GB/VS), de Japanse
fotograaf Motohiro Takeda, vertegenwoordigd door IBASHO (BE) en Nederlandse
fotografen Viviane Sassen, gepresenteerd door Stevenson (ZA) en Elspeth
Diederix, vertegenwoordigd door Stigter Van Doesburg (NL).
De groentjes van de Unseen Premières
Behalve deze trouwe premièrekunstenaars, is er dit jaar ook een indrukwekkende
lijst van fotografen die zich voor de eerste keer zullen wagen aan een Unseen
Première. Bijvoorbeeld de Britse Isaac Julien, gepresenteerd door Ron Mandos
(NL), de Franse fotografe Margot Wallard, vertegenwoordigd door Grundemark
Nilsson Gallery (SE/DE) en de Amerikaanse Roger Ballen gepresenteerd door
Galerie Alex Daniëls – Reflex Amsterdam (NL). Ook de Duitse fotografe Christiane
Feser, vertegenwoordigd door Galerie Anita Beckers (DE), de Vlaamse Katrien de
Blauwer, gepresenteerd door Galerie Les Filles du Calvaire (FR), de ZuidSudanese fotografe Atong Atem, vertegenwoordigd door Red Hook Labs (US), de
Zwitser Douglas Mandry, vertegenwoordigd door BILDHALLE (CH) en vele anderen
zullen nieuw werk presenteren op Unseen.
UNSEEN PHOTO FAIR 23 – 25 SEPTEMBER
UNSEEN PHOTO FESTIVAL 16 – 25 SEPTEMBER
www.unseenamsterdam.com

Founding Partners
Unseen is een initiatief van Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Platform A, en
Vandejong Creative Agency.
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