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Passie voor fotografie is dé drijfveer voor de medewerkers van Galerie Pennings. Dat is dan
ook de reden dat Galerie Pennings participeert in een nieuw initiatief: een online verkoop
platform voor geselecteerde autonome fotografie. Van de eerste fotowerken is nu een
expositie te zien bij Galerie Pennings.
De naam van dit nieuwe online verkoop platform is UNFRAMEDITIONS.
De naam zegt het al: er worden alleen prints aangeboden. Eigen curatoren speuren in
binnen en buitenland naar fotografie die vernieuwend, verrassend of vervreemdend is.
Daarbij wordt gelet op kwaliteit en wordt niet gekeken naar grote namen.

Dit nieuwe initiatief is in hoge mate idealistisch vanwege de fair share regeling met
fotografen. De webshop biedt kunstenaars een breder verkoopkanaal. En liefhebbers van
fotografie wordt een heldere selectie van betaalbare hedendaagse fotografisch kunst
geboden in een gelimiteerde oplage.
UNFRAMEDITIONS zal regelmatig nieuw werk tonen op locaties. Begin oktober werd werk
getoond op Art The Hague bij de expositie Special Editions en nu opnieuw bij Galerie
Pennings.
Speciaal voor de komende feestdagen wordt de expositie van UNFRAMEDITIONS aangevuld
met werken uit de galerie: mooie, bijzondere werken om te hebben of te krijgen!
De expositie is te zien van donderdag 17 november 2016 tot en met zaterdag 7 januari
2017.
Galerie Pennings, Geldropseweg 61b, Eindhoven, Nederland.
Open donderdag en vrijdag van 13 tot 18 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur en op afspraak.
Galerie Pennings
Galerie Pennings hield in 1979 haar eerste expositie. Daarmee is zij de oudste, in fotografie gespecialiseerde
galerie van Nederland. Er wordt fotografie getoond met de nadruk op autonoom werk. Per jaar vinden er een
vijftal exposities plaats in de galerie. Daarnaast worden er tentoonstellingen op andere locaties georganiseerd.
Startende èn reeds gevestigde fotografen tonen hun werk.
Regelmatig vinden er workshops, portfolioreviews en lezingen plaats i.s.m. stichting fotosz.nl. Sinds 1994 geeft
de galerie in eigen beheer portfolio’s uit. Tweejaarlijks wordt de Harry Penningsprijs uitgereikt aan een
talentvolle, startende fotograaf. De galerie is gevestigd in het centrum van Eindhoven, op vijf minuten lopen
van het Van Abbemuseum.
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