PERSBERICHT FOTONOCTURNE 2060
We vonden er reeds onze gading op de vintagebeurs DUBIEUS DESIGN en toen kwam
er FASHION FARM, het platform voor jong modetalent.
De buurt '2060' blijft op artistiek vlak verrassend uit de hoek komen, want vanaf vrijdag 4
maart is het al FOTOGRAFIE wat de klok slaat.

THE PHOTO ACADEMY AWARD
Voor het tweede jaar op rij zullen in 2060 (stationsbuurt) de winnende beelden van The
Photo Academy Award te bezichtigen zijn. Een internationale competitie voor
Nederlandse en Vlaamse studenten fotografie en fotografen die maximaal 1 jaar
afgestudeerd zijn. In Designcenter De Winkelhaak zal naast selecties van Melanie
Matthieu, Dana Rijsberman, Els Zweerink en ander opkomend talent ook het werk van
de laureaat van De Morgen getoond worden. Op de affiche prijken verder namen als
Ingeborg Kopp, Caroline Westdijk, Bart Koetsier, Arjen Born, Alexander Willemse,
Amber Isabel ...
Deze vernissage van meer dan tien beloftevolle fotografen, verenigd onder één dak,
gaat van start op vrijdag 4 maart om 20:00h en loopt tot vrijdag 1 april.
DOOR DE OGEN VAN ELLEN GOOVAERTS

Op slechts 20 meter van Designcenter De Winkelhaak, huist professioneel fotografe
Ellen Goovaerts.
In het kader van The Photo Academy Award stelt zij voor het eerst een selectie uit haar
reportages tentoon. Haar carrière als fotografe begon in 2001 met een fotoreportage in
Tsjaad voor Artsen Zonder Grenzen. Verder werkte ze onder andere samen met
beroepsfotograaf Roger Dijckmans.

Naast vele opdrachten voor verscheidene magazines en modemerken als AS Adventure
en La Gaviotta, fotografeert Ellen Goovaerts ook voor verschillende reclamebureaus
waaronder Duval Guillaume. Maar het meest laat zij haar hart spreken in de reportages
die zij onder andere realiseerde voor het toonaangevend magazine Knack. In
samenwerking met journalist Stijn Tormans maakte ze prachtige reeksen over het
referendum over de Oosterweelverbinding, café In De Stad Aalst en straatprostitutie.
Tijdens de nocturne op 4 maart kan u een selectie uit haar reportages zien in
Schaafstraat 3 vanaf 18:00.
Deze vernissage loopt eveneens tot 01/04/2011 (op afspraak) www.ellengoovaerts.be I
info@ellengoovaerts.be I 0486625052

WINNAAR DUVAL GUILLAUME
Ook Galerie Ingrid Deuss in de Provinciestraat 10, opent die avond de deuren met een
tentoonstelling van de winnaar van Duval Guillaume: Linelle Deunk.
Op wandelafstand van Designcenter De Winkelhaak en Expo Ellen Goovaerts.

LOCATIES EN CONTACT NOCTURNE 4 MAART
*Ellen Goovaerts I Schaafstraat 3, 2060 Antwerpen
www.ellengoovaerts.be I info@ellengoovaerts.be I 0486625052
*Designcenter | De Winkelhaak Lange Winkelhaalstraat 26, 2060 Antwerpen
www.winkelhaak.be I www.photoacademyaward.com
*Galerij Ingrid Deuss Provinciestraat 10, 2018 Antwerpen www.ingriddeuss.be
	
  

