PERSBERICHT
**************
Onder de titel FOUND REALITY vindt van 28 augustus tot en met 27 september 2015 in
Amsterdam een fotomanifestatie plaats. De stad is een enorm rijk en geschakeerd beeldreservoir,
maar het dagelijkse beeld trekt aan ons voorbij zonder het echt te zien. In FOUND REALITY
toont zich diezelfde stad, het dagelijkse beeld en kijken we met de ogen van de kunstenaar.
Deelnemende kunstenaars zijn Mirjam de Zeeuw, Jimmy Kets, Thomas Manneke, Sarah de Wilde,
Ahmet Polat, Bas Losekoot, Gerald van der Kaap, Irina Popova, Diana Scherer en Gioia de Bruijn.
Speciaal voor FOUND REALITY ontwikkelen zij nieuw fotografisch werk, waarbij de dynamiek van
de hedendaagse stad haar bewoners en bezoekers de inspiratiebron of het onderwerp zijn.
FOUND REALITY bestaat uit:
Een tentoonstelling in het 5&33 Gallery in het art’otel amsterdam tegenover Amsterdam CS.
Een mobiele presentatie op veegwagens in de openbare ruimte van de stad.
Ouderwetse ansichtkaarten van alle werken.
Het doel en de inzet is om in FOUND REALITY een poëtisch en actueel beeld van een
internationale metropool anno nu te tonen en te laten beklijven. De stad toont zich onder de
vaardige en eigenzinnige visies van 10 beeldend kunstenaars/ fotografen. De kunstenaars kregen de
opdracht twee iconische beelden in de stad te maken.Voor dit jaar zijn ze uitgenodigd om dit in
Amsterdam te doen. Hierna volgen de komende jaren Berlijn en Antwerpen.
Momenteel wordt ‘urban photography’ ook wel straatfotografie genoemd. Stadsfotografie is hier
een beter woord voor. Dit is een vorm die spontaan en zonder opdracht vanuit een fascinatie voor
het mensbeeld en de samenleving tot stand komt. De fotograaf kadreert een eigen werkelijkheid.
Middels de fotografie wordt men bewust van de schoonheid van de publieke ruimte en de mensen
die de ruimte bevolken.
De fotografie speelt in op de verandering in de maatschappij. De kentering naar meer persoonlijke
elementen uit de nog niet gedigitaliseerde maatschappij die weer terugkomen in ons dagelijks
leven. Het verlangen bij velen van groot en onpersoonlijk naar kleiner en menselijker. Van het
marketing beeld naar het iconische beeld. De beeldende kunst is een goede indicator van wat
komen gaat en veel kunstenaars werken met de oude ansichtkaart en het persoonlijk beeld.
Wij anticiperen op dit veranderende maatschappijbeeld met FOUND REALITY.
Een beeld van een stad, waarin we ons weer herkennen, dat we willen delen met anderen.

Locaties:
Art’otel – 5&33 Gallery – Martelaarsgracht 5 - 1012 TN Amsterdam
Presentatie op de veegwagens in stadsdelen Amsterdam Noord, Centrum, Oost, Zuid, West en
Nieuw West.
Curatoren FOUND REALITY: Marjolijn Hessing & Henke Baars
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Contact: 	

Stichting LYR - Silodam 126 - 1013 AS Amsterdam
	

	

hessing@graansilo.nl
- 020 6240336 – 06 24698705
	

	

henkebaars@gmail.com - 020 7708479 - 06 51920808
www.foundreality.com
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Kunstenaars/ fotografen - persfoto’s.
Informatie over de kunstenaars/ fotografen met persbeelden.
	

De foto’s zijn te verkrijgen via Stichting LYR en zijn rechtenvrij te publiceren
vermelding van de naam van de kunstenaar/ fotograaf.
P.S. De foto’s in de bijlage maken geen deel uit van de tentoonstelling met uitzondering van het beeld van Mirjam de Zeeuw.

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door bijdragen van de stadsdelen Amsterdam Noord,
Centrum, Oost, Zuid, West en Nieuw West en art’otel Amsterdam.
Hoofdsponsor:
OnlyHuman, Recruiting & Consulting

