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Haute Photographie presenteert publiek programma  
en werken in première 

Over slechts een paar weken vindt de derde officiële editie van Haute Photographie 
Rotterdam plaats in LP2 in Las Palmas. In samenwerking met het Nederlands 
Fotomuseum biedt Haute Photographie een uitgebreid publiek programma aan met 
onder andere een portretstudio, portfolio reviews en talks van wereldberoemde 
fotografen. Daarnaast organiseert Haute Photographie speciale tours om dieper in te 
gaan op de bijzondere selectie van werken die te zien zullen zijn tijdens de beurs.  

Debuterende werken 
Verschillende internationale kunstenaars zullen wereldwijde premières van nieuwe 
werken en series presenteren op Haute Photographie. Hoogtepunten zijn onder andere 
Andreas Gefeller, vertegenwoordigd door Atlas Gallery, Christopher Anderson, 
vertegenwoordigd door The Ravestijn Gallery en Petrovksy & Ramone , 
vertegenwoordigd door MAG Photo. Daarnaast worden de werken van een aantal 
kunstenaars voor het eerst in Nederland getoond, zoals van Bastiaan Woudt (Kahmann 
Gallery), uit de serie ‘Songs for Soprano’ van Jitske Schols (Galerie Caroline O’Breen), uit 
de serie ‘Somewhere not Here’ van Toshiya Watababe’s (Ibasho Gallery), uit de serie 
‘New Empty World’ van Nick Brandt (Atlas Gallery) en uit Bruno V. Roels (Gallery Fifty 
One) zijn serie ‘Fake Billboards’. Michael Søndergaards serie ‘RITE’, vertegenwoordigd 
door The Little Black Gallery, zal op Haute Photographie zijn internationale première 
beleven. 

Een breed scala aan genres 
De groepstentoonstelling van Haute Photographie zal bestaan uit meer dan 300 
kunstwerken van bijna 50 fotografen, die samen een breed scala aan genres binnen het 
medium vertegenwoordigen. Naast deze groepstentoonstelling zullen twee thematische 
exposities meer inzicht geven in zowel de geschiedenis als de toekomst van de 
fotografie. De Haute Talent expositie toont de meest intrigerende fotografietalenten die 
in Nederland werkzaam zijn: Lucas Hardonk, Merel Schoneveld, BILENBILEN, Joost 
Termeer, Lisette Appeldorn en Nora Papp. In de Vintage Section zullen vintage foto’s te 
zien zijn uit de collecties van de deelnemende galeries. Hier worden sleutelfiguren uit de 
fotografiegeschiedenis samengebracht, waaronder Christer Strömholm, Sanne Sannes en 
Werner Bischof. 

Een divers programma met Nederlands Fotomuseum  
In samenwerking met het aangrenzende Nederlands Fotomuseum biedt Haute 
Photographie een publiek programma aan, bestaande uit dagelijkse rondleidingen door 
zowel de museumexpositie als ook de beurs, een speciale speurtocht voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar, even als diverse presentaties en panel discussies. 

https://www.haute-photographie.com/atlas-gallery/
https://www.haute-photographie.com/the-ravestijn-gallery/
https://www.haute-photographie.com/mag-photography/
https://www.haute-photographie.com/kahmann-gallery/
https://www.haute-photographie.com/kahmann-gallery/
https://www.haute-photographie.com/caroline-obreen/
https://www.haute-photographie.com/ibasho-gallery/
https://www.haute-photographie.com/atlas-gallery/
https://www.haute-photographie.com/gallery-fifty-one/
https://www.haute-photographie.com/gallery-fifty-one/
https://www.haute-photographie.com/the-little-black-gallery/
https://www.haute-photographie.com/talents/
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Hoogtepunten uit het programma zijn portfolio reviews voor beginnende kunstenaars 
door Mick Peet (FD), Lisa Klaverstijn (Volkskrant), Birgit Donker (directeur Nederlands 
Fotomuseum) en Anaïs López (visual artist). Martijn van den Broek (hoofd collecties 
Nederlands Fotomuseum) en Willemijn van der Zwaan (co-curator Haute Photographie)  
geven speciale rondleidingen voor beginnende verzamelaars over het verzamelen en 
behouden van fotografie. Op zondag 10 februari kunnen bezoekers deelnemen aan een 
bijzondere artist talk waarin Rein Jelle Terpstra meer verteld over zijn expositie in het 
Nederlands Fotomuseum. Ook kondigt Haute Photographie met trots een panel discussie 
over vrouwen in de fotografie aan. Catherine Troiano, Curator of Photographs van het 
Victoria & Albert Museum, leidt de panel met bekende kunstenaars als Carla van de 
Puttelaar, Laura Hospes en anderen. Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers een heel 
bijzonder portret laten nemen in de Portret Studio van Maarten Bel. 

Voor meer programmadetails en kaarten kunt u het beste terecht op de website van 
Haute Photographie. Kaarten voor individuele workshops of tours kunnen hier worden 
gekocht. Entreekaarten voor de beurs kunnen hier worden gekocht. 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Persaccreditatie voor de beurs is nu geopend. Voor perstoegang kunt u contact opnemen 
met de persvoorlichter van Haute Photographie Rotterdam vóór 4 februari 2019. 

Voor perstoegang, interviews, high-res beeldmateriaal en voor andere vragen neemt u 
contact op met Maxi Meissner, maxi@haute-photographie.com, +31 (0)6 479 41 522 

Haute Photographie 
Haute Photographie is een internationale fotografiebeurs met een verfrissende kijk op 
het fenomeen beurs. Het is een initiatief van Roy Kahmann, directeur 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 geeft in fotografie als beeldend kunstmedium. 
Deze hoofdexpositie zal worden aangevuld met een speciale tentoonstelling voor jong 
Nederlands fotografietalent, een randprogramma 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. 

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/portfolio-review-art-rotterdam-week-2019/
https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/introductie-fotografie-verzamelen-9feb19/
https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/lezing-rein-jelle-terpstra/
https://www.haute-photographie.com/programme-haute/
https://www.nederlandsfotomuseum.nl/activiteiten-workshops/
https://www.haute-photographie.com/tickets/
mailto:maxi@haute-photographie.com

