PERSBERICHT: SPPART en gedicht vinden elkaar in “De Burgemeester”
Aerdenhout, 31 maart 2014

Je kunt lang kijken en je kunt kort kijken. Je kunt van veraf turen en van heel dichtbij.
Maar je ziet altijd iets. De SPPARTS ® van Simone Philipsen nodigen uit tot kijken en
nog eens kijken. Wat je ziet is de natuur, natuurlijke vormen door de fotografe
opnieuw gerangschikt tot een andere betekenis tevoorschijn komt.
Dichteres Sylvia Hubers schrijft beeldende gedichten en fotografe Simone Philipsen creëert
beelden. Toen zij en Simone kennismaakten met elkaars werk zagen zij meteen dat de
beelden en de gedichten 'in gesprek' gingen met elkaar. De expositie in De Burgemeester is
de eerste waarin zij gedicht en SPPART samenvoegen. De komende maanden kan er
geproefd worden: hoe werkt de combinatie in deze ruimte, op deze plek en sfeer.
Over Simone
Simone Philipsen-Visser, geboren in Woerden, 1972. Is afgestudeerd aan de Fotovak School in Amsterdam waar ze van 20052007 de HBO opleiding Fotografische Vormgeving heeft gevolgd. Haar afstudeer werk bestond o.a. uit de serie “Transitory
esthetics”. Een serie gemaakt op het Centraal Station Amsterdam, waarbij de kortstondige schoonheid is vastgelegd in de
alledaagse drukte tussen thuis en werk. Sinds haar afstuderen is ze freelance fotograaf en werkt onder de naam Simone
Philipsen Photography vanuit haar woonplaat Aerdenhout, waar ze veelal actief is in de zakelijk markt, maar ook werkt voor vaken glossybladen. In de loop van 2012 is ze zich, naast haar commerciële opdrachten, weer gaan richting op vrij werk. Fotokunst
bestaande uit beelden die zo in elkaar overlopen dat er een non-figuratief nieuw beeld ontstaat. Simone noemt ze SPPARTs ®.
Website: www.simonephilipsen.com/spparts/
Over Sylvia
Sylvia Hubers schrijft gedichten, prozagedichten en kort absurdistisch proza. Ze publiceerde zes bundels: Men zegt liefde
(2003), Terug naar de apotheker (2005), Vandaar dit huwelijksleven (2009), Drinkgedichten (2010), God gaf ons
apparaten (2012) en Niet over het Spaarne! (2013). Van 2009 tot 1013 was ze stadsdichter van Haarlem. Ze leest
geregeld voor en maakt deel uit van 'De Vorlesebühne', een groep schrijvers die kort vreemd proza op het podium brengt.
Daarnaast geeft ze samen met troubadour Fredie Kuiper Haarlemse huiskamerconcerten. Website: www.sylviahubers.nl
Te exposeren werk
SPPART_Forest_1, fotopaneel, 80x80cm, €995,00
SPPART_Forest_6, fotopaneel, 80x80cm, €995,00
SPPART_Clouds_1, fotopaneel, 80x80cm, €995,00
SPPART_ Spring Blossom, fotopaneel, 120x120cm, €1295,00
“iets klein doen”, gedichtpaneel, 80x80cm, €249,00

De expositie in het verzamelgebouw voor ondernemers “De Burgemeester” is te zien
vanaf 31 maart tot en met eind juli tijdens kantoortijden (09.00-17.30) op Burgemeester
Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en/of interview aanvragen kunt u contact opnemen met:
Simone Philipsen Photography
M. 06-10809210
E. info@simonephilipsen.coml
W. http://www.simonephilipsen.com
Ps. Dit is een persbericht en geen opdracht voor een advertentie.

