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Haute Photographie terug op Art Rotterdam Week  

Haute Photographie keert terug naar de Art Rotterdam Week in 2019, het grootste 

kunstevenement van Nederland. Haute, de beurs opgezet als museale expositie, zal 

wederom nieuwe ervaringen voor verzamelaars en fotografie liefhebbers creëren. Haute 

Photographie vindt plaats van 7 t/m 10 februari 2019 in LP2 in Rotterdam. Dit jaar zal 
de beurs 14 deelnemende galeries uit binnen- en buitenland hebben en keren de Focus 

Exhibitions, evenals de vooraanstaande boekenmarkt terug. Het educatieve programma, 

gemaakt in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum, zal deze editie verder 

uitgebreid worden.  

Haute Photography 2019 campagnebeeld 

Het campagnebeeld van 2019 is van Marvin E. Newman (VS | 1927), gerepresenteerd 

door Howard Greenberg Gallery. Deze fotograaf - die door The British Journal of 
Photography terecht als “unfairly unsung hero” wordt omschreven- is geboren  en 

getogen New Yorker, waar hij al sinds 1940 fotografeert. Newman kwam pas met de 

recente publicatie van het fotoboek ‘City of Lights: The Undiscovered New York 

Photographer Marvin E. Newman’ onder de aandacht bij een breder publiek. Een selectie 
werken van Newman zal tijdens Haute Photographie te zien zijn. 

Deelnemende galeries 

De lijst met deelnemers is dit jaar aangevuld met vijf nieuwe galeries, maar nog steeds is 
het een veelzijdige line-up van internationale galeries, van New York tot Milaan.  

Nieuwe galeries zijn onder andere Atlas Gallery (UK) met werken van Andreas Gefeller 

(DE), Kacper Kowalski (PL), Niko Luoma (FI) en Nick Brandt (UK)en Gallery Fifty One (BE) 
met werken van Bruno V. Roels (BE) en Harry Gruyaert (BE). Terugkerende galeries zijn 

o.a. Ibasho (BE) met werken van Yoshinori Mizutani (JP), Miho Kajioka (JP), Toshio 

Shibata (JP), Naohiro Ninomiya (JP) en Toshiya Watanabe (JP); Bildhalle (CH) met 

werken van Albarran Cabrera (ES), René Groebli (CH), Thomas Hoepker (DE) en Werner 

Bischof (CH) en The Ravestijn Gallery (NL) met werken van Bownik (PL), Christopher 
Anderson (CA) en Mona Kuhn (BR).  

 
Focus Exhibitions 
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Naast de hoofdtentoonstelling van Haute, zijn er een tweetal Focus Exhibitions die 

dieper ingaan op het verleden en de toekomst van fotografie. In de Vintage Section 

worden vintage werken van bijzondere namen uit de fotografiegeschiedenis uit de 
collecties van de deelnemende galeries gepresenteerd. De Haute Talent expositie toont 

de spannendste Nederlandse talenten, mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse New 

Dutch Photography Talent.  

Educatief programma 

In samenwerking met het Nederlands Fotomuseum biedt Haute Photographie een divers 

educatief programma aan met als doel om de kennis over fotografie als kunstvorm te 

verdiepen bij een breed publiek. Het programma behelst artist talks, tours en 
workshops.  Ook zullen er portfolio reviews zijn voor (startende) fotografen waar zij tips 

en feedback kunnen krijgen van professionals. Details over het programma worden 

begin 2019 gepubliceerd. 

Haute Magazine 

De alweer derde editie van Haute Magazine biedt wederom visuele inspiratie in aanloop 

naar de beurs, naast achtergrondinformatie en interviews met verzamelaars en 

kunstenaars. Haute Magazine wordt tijdens Photo Paris in november 2018 gelanceerd. 

Haute Photographie 
7 – 10 februari 2019 
LP2 in Las Palmas, Rotterdam 
VIP Preview: 6 februari, 11.00-18.00  

Opening: 6 februari, 18.00-23.00 
Open for public: Thu-Sun: 10.00-19.00 

www.haute-photographie.com 
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Editors’ Notes:  

Voor persvragen neemt u aub contact op met:  

Maxi Meissner  
maxi@haute-photographie.com 

+31647941522  

Low-res beeldmateriaal kunt u hier. 

Noot: De werken zijn niet vrijgegeven voor publicatie en nog niet de bevestigd als de 
werken die op Haute 2019 worden getoond. Neem aub contact op met Maxi Meissner 

voor meer informatie. 

Lijst deelnemende galeries 

Atlas Gallery | Londen 

Bildhalle | Zürich 

Galerie Caroline O’Breen | Amsterdam 

Dorothée Nilsson Gallery | Berlijn 
Galerie Wouter Van Leeuwen | Amsterdam 

Gallery Fifty One | Antwerp 

Howard Greenberg Gallery | New York 

Ibasho Gallery | Antwerp 
Kahmann Gallery | Amsterdam 

The Little Black Gallery | Londen 

MAG Photography | Amsterdam 

MC2Gallery | Milan 

The Ravestijn Gallery | Amsterdam 

Haute Photographie 

Haute Photographie is een internationale fotografiebeurs met een verfrissende 
kijk op het fenomeen beurs. Het is een initiatief van Roy Kahmann, directeur 

https://drive.google.com/drive/folders/1SCR4kUsZX2uaJ7LFPcq8eo8NiofHn5Bq?usp=sharing
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van Kahmann Gallery, uitgever van GUP Magazine en één van de grote 

pleitbezorgers van fotografie als kunstvorm in Nederland. Haute werd officieel 

gelanceerd tijdens Rotterdam Art Week in februari 2017. De beurs neemt een 
zorgvuldig geselecteerde tentoonstelling als uitgangspunt, wat een fascinerend 

inzicht zal geven over fotografie als beeldend kunstmedium. Deze 

hoofdexpositie zal worden aangevuld met een speciale tentoonstelling voor 

jong Nederlands fotografietalent, een educatieprogramma samengesteld in 

samenwerking met het Nederlands Fotomuseum en een boekenmarkt 
gecureerd door Artibooks. Haute zal wederom een must-visit zijn tijdens de Art 

Rotterdam Week, één van de belangrijkste evenementen voor de hedendaagse 

kunst in Nederland.  

Roy Kahmann 

  

Roy Kahmann (1959) is één van de grootste vertegenwoordigers in de 

fotografiewereld in Nederland. Zijn interesse voor de fotografie werd 
geprikkeld in de late jaren 70 toen hij een print van Ed van der Elsken kocht 

voor 25 gulden nadat hij diens boek had vormgegeven. Het was één van de 

eerste aankopen in zijn intussen enorm gegroeide collectie die nu meer dan 

duizenden prints waarborgt. Kahmann startte de gelijknamige Kahmann Gallery 
in 2005 als opvolger van HUP Gallery, datzelfde jaar lanceerde hij het eerste 

GUP Magazine. Continu gedreven door de fotografie, zet Kahmann zich in voor 

nieuwe initiatieven waarbij Haute Photographie een van zijn laatste creaties is.  

Partners:  
Haute Photographie is trotse partner van Het Nederlands Fotomuseum, Art Producties, 

NHOW Hotels, New Dawn, Artibooks, Mads Nørgaard and GUP Magazine.  


