
PRESS RELEASE 

�

27 November 2018

Haute Photographie introduceert Haute Talents 2019 

Met gepaste trots kondigt Haute Photographie de officiële selectie van de Haute Talents 
2019 aan. Het programma geeft veelbelovende kunstfotografen een platform om hun 
werk te tonen te midden van gerenommeerde kunstenaars en galeries op Haute 
Photographie 2019, tijdens Art Rotterdam Week. De geselecteerde kunstenaars 
presenteren van 7 t/m 10 februari een selectie werken in LP2 in Las Palmas, Rotterdam. 

Haute Talent ondersteunt zes fotografen die onlangs zijn afgestudeerd aan Nederlandse 
kunstacademies of recent zijn begonnen als autonome kunstfotografen. De geselecteerde 
kunstenaars voor de 2019 editie van het Haute Talent Programma zijn: 

Lisette Appeldorn (1988, NL) 
Lisette Appeldorn is geïntrigeerd door maskers. In haar werk drapeert ze diverse 
materialen in felle kleuren en uiteenlopende texturen over menselijke lichamen en 
gezichten. Door het gezicht te verbergen neemt Appeldorn de controle over de 
geportretteerde emoties. Lisette Appeldoorn is in 2014 afgestudeerd aan de HKU. 

BILENBILEN (1988, NL) 
BILENBILEN (Bilen Küçükodabasi) is beeldmaker. Zijn werk vertelt verhalen gebaseerd 
op dromen en herinneringen uit zijn kindertijd. Hij gebruikt fotografie, mode, 
surrealisme en technieken uit de grafische kunst om zijn dromen in het hier en nu vorm 
te geven. BILENBILEN is in 2018 afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. 

Lucas Hardonk (1979, NL) 
Lucas Hardonk gebruikt fotografie als middel om de mechanismen van het verwerken 
van informatie te onderzoeken. Hij verandert en manipuleert hij fotografische prints 
fysiek. In zijn praktijk wordt ontleed, gelaagd, gefotokopieerd en geprint op 
onconventionele materialen. Lucas Hardonk is in 2010 afgestudeerd aan de KABK. 

Nora Papp (1975, CH) 
Nora Papp deconstrueert digitale beelden op Instagram om “esthetische data” te 
verzamelen. Met behulp van beeld software combineert ze de geselecteerde data van 
een beeld tot nieuwe abstracte beelden. Tegelijkertijd geeft ze aan welke waarden zij het 
meest artistiek significant vindt. Nora Papp is in 2018 afgestudeerd aan de Gerrit 
Rietveld Academie. 

Merel Schoneveld (1983, NL) 
Vasthouden en verzamelen van momenten van de levens van onbekenden is een 
obsessie voor Merel Schoneveld. Ze loopt met haar kamera urenlang door de straten en 
verliest zichzelf in een soort meditatieve en intuïtieve bewustzijnstoestand. Merel 
Schoneveld is sinds 2016 autodidactische fotograaf. 
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Joost Termeer (1991, NL) 
Vol met levendige kleuren en schitterend licht, symbolen van mannelijkheid, seks en 
escapisme richt het werk van Joost Termeer zich op de manier waarop we lezen, 
consumeren en beelden gebruiken. Geïnspireerd door massa-tourisme, advertenties en 
hyperrealiteit, combineert hij beelden van reizen naar Zuid-Europa met studiobeelden 
en collages. Joost Termeer is in 2018 afgestudeerd aan de HKU. 

About Haute Talents 
De zes kunstenaars zijn gekozen door Haute Photographie in samenwerking met New 
Dutch Photography Talent. De kunstenaars worden in de aanloop naar hun eerste 
commerciële uiting begeleid in drie coaching sessies door curators Roy Kahmann en 
Willemijn van der Zwaan. Hierin worden zij gecoacht in de commerciële en de artistieke 
aspecten van zo’n presentatie. Ook worden de verdere ontwikkelingen van het oeuvre 
van de kunstenaar besproken. Daarnaast worden de kosten voor productie, presentatie 
en transport, die inherent verbonden zijn aan het maken van nieuw werk, ondersteund 
door Stichting Haute Photographie en door de hoofdsponsor Loyens&Loeff. 
De voorheen ongeziene werken van de kunstenaars zullen worden tentoongesteld onder 
de titel ‘Haute Talent’ als onderdeel van Haute Photographie 2019. Deze fotografiebeurs 
met uniek concept, opgezet als een museale groepsexpositie, is een ontmoetingsplek 
voor kunstenaars, curators en verzamelaars – zowel jong als ervaren – en iedereen met 
een interesse voor fotografie. 

Willemijn van der Zwaan, co-curator van het Haute Talent programma: 
“Tijdens de eerste twee edities van Haute Talent hebben we een aantal bijzondere 
talenten geïntroduceerd aan de fotografiewereld. We zijn blij te zien dat deze talenten 
verder groeien, prijzen winnen, boeken publiceren en over de hele wereld exposeren. Dit 
jaar hebben we wederom een diverse groep kunstenaars geselecteerd. Hun 
enthousiasme en open houding maken het een plezier om mee samen te werken. We 
kijken ernaar uit om ze het geweldige platform Haute Photographie te kunnen bieden.” 

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

Opening: 6 februari, 18.00-23.00 
Open for public: Do-Za: 10.00-19.00 | Zo: 10.00-17.00 
www.haute-photographie.com  

http://www.haute-photographie.com
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Noot voor de redactie:  

Voor persvragen neemt u aub contact op met: 
Maxi Meissner 
maxi@haute-photographie.com 
+31647941522 

Low-res beeldmateriaal vindt u hier. 
Noot: Neem aub contact op met Maxi Meissner voor meer informatie en high-res 
beeldmateriaal. 

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. 
Nieuwe deelnemende galleries zijn onder andere The Little Black Gallery (UK), Case 
Publishing (JP/NL) en Gallery 51 (BE). Deze exposeren naast terugkerend galeries 
als Howard Greenberg Gallery (US), Bildhalle (CH), The Ravestijn Gallery (NL) en vele 
andere. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SCR4kUsZX2uaJ7LFPcq8eo8NiofHn5Bq?usp=sharing

