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Recente Berichten
Tip van de week: witte
sneeuwfoto's
Micky Hoogendijk – Surrender. Courtesy Eduard Planting Gallery

Toch nog een witte winter...?

In Eduard Planting Gallery in Amsterdam is van 10 januari tot en met 7 maart de
expositie The Other Side of Fear is Freedom van kunstfotografe Micky Hoogendijk te
zien. Micky was jarenlang actrice en model voordat ze naar de andere kant van de
camera verhuisde. Sinds 2010 woont ze in Amerika. Haar krachtige portretten in
zwart-wit en kleur weerspiegelen de kwetsbaarheid en de verborgen schoonheid
van mensen. In haar werk, dat eerder was te zien in buitenlandse galerieën en op
kunstbeurzen, vormen thema’s als religie, maatschappij en mythologie een rode
draad.
Eduard Planting Gallery aan de Eerste Bloemdwarsstraat is op woensdag tot en met
zaterdag geopend van één tot zes.
Lees ook:Robby Bolleyn – Under a dark sky
Lees ook:FOOD PORTRAITS by Marie Cécile Thijs
Lees ook:Sabrina van den Heuvel – How Soon is Now?
Lees ook:Zelfportretten met een knipoog in andermans huis
Lees ook:Arte e Eleganza – Fashion photography by Gian Paolo Barbieri
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John Verbruggen: Een beetje jaloers zijn
we...
Bert-Jan: Fractalius van Red Field doet
als...
Raymond Harper: Het boek is in de eerste
plaats...
Steven Wiertz: Nice! Maar eens
uitproberen...
Dennis: Hallo, Ik heb een Canon
Powershot S110,...
Bruidsfotograaf Apeldoorn: Volgens mij
komen...
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