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een blik op de toekomst.
door David Levie

Debutante Ufkes weet te verrassen
Twee figuurtjes
in een omgeving die heel
soms te herkennen is, maar
dan wel geabstraheerd. Foto’s die je niet
verwacht van
iemand die zojuist is afgestudeerd aan de
Fotovakschool.
Een debutante
die met haar
werk emoties
oproept. Ze
staat nog niet
in de schijnwerpers, maar de
eerste passen
zijn gezet. In
Hotel Abbekerk
aan de Canadalaan. Ook al
geen alledaagse
omgeving waar
je even binnenstapt om naar
een expositie te
kijken.
Maar tot en
met het einde
van dit jaar is
dat mogelijk.
Zij het na de
klok van 16
uur. Astrid Ufkes is maar
wat blij met al
die belangstelling. Jarenlang
was deze creatieve vrouw op
zoek naar een
passende vorm
om uiting te geven aan hetgeen haar bezighield. Zo maakte destijds een zwangerschap een einde aan
haar studie aan de Kunstacademie in Enschede en zag ze later een carrière als kledingontwerpster en
interieuradviseur stranden.
Ufkes is geboren en getogen in Apeldoorn, de stad die ze rond haar twintigste verliet om er vijftien
jaar geleden weer terug te keren. In 2009 kwam de fotografie in beeld. Een vakopleiding aan de Fotovakschool heeft ze dit jaar met vlag en wimpel afgerond. Portretten, die ze verwerkte in covers voor
een imaginair tijdschrift. In een oplage van tien.
Haar expositie Me and Myself is van een heel ander chapiter. Die ’‘Me’ is Ufkes zelf, verbeeld door
twee vrouwenfiguurtjes die zijn neergezet in de wereld om hun heen. Het levert 15 intrigerende beelden op. Een debuut dat smaakt naar meer.
www.uffotodesign.nl
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䡵 Teus van der Hei

Teus
herlee

Het gaat goed m
Asselsestraat. Rui
geleden opende M
de deuren van ha
voormalige zaadh
onder anderen
naars uit Apeldoo
en er is ruimte vo
De keuze van haa
sitie is gevallen o
fotograaf wens n
ling bekend zal v
van der Heiden.
Ooit begon hij
hobbyfotograaf,
doorn (1960-1970
fessionele victorie
lier aan de Marias
gen die hij al netw
teerde haalde hij
ten binnen. L’Or
aardig voorbeeld v
zing naar Amste

Fotobië

Apeldoorn kan m
september 2014 z
ten van foto’s uit
tenland. Een be
weggelegd voor
Hocks waarvan
huis heeft. CODA
van het Van Re
waarvoor Pier Pen
pen had verricht.
Pennings was in
leidsmedewerker
gemeente Apeldo
Teun Hocks nog
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