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P E R S B E R I C H T 
Internationale Fototentoonstelling 1 t/m 4 en 9 t/m 11 juli 2021

Fototentoonstelling Het Zoete Leven komt naar Rotterdam
Het Zoete Leven (How Sweet Life Is) is een groepstentoonstelling georganiseerd door Debsaysyes in het Huis 
van de Fotografie Rotterdam met werken van 27 internationale topfotografen uit vijf verschillende landen. 
Fotograaf Hans Withoos is de curator van de tentoonstelling. De kunstenaars komen deels uit de stal van 
Debsaysyes en zijn deels uitgenodigd door curator Withoos. Samen belichten zij de vele facetten van de 
menselijke emotie. Het Zoete Leven opent tijdens Rotterdam Art Week en het weekend erna haar deuren 
voor bezoekers. De opening is op donderdag 1 juli om 18.00 uur.

De tentoonstelling

Hans Withoos brengt in deze zeer diverse tentoonstelling uiteenlopende stijlen van hedendaagse 
kunstfotografie bij elkaar in een ode aan de menselijke emotie. Van het menselijk lichaam met al zijn pijn of in 
volle schoonheid, tot zeer intieme en verrassende portretten. Van diepe melancholie tot verhalen en 
registraties. Dag en nacht. Zwart, wit en kleur. Van uitbundige bloemenpracht tot bestaande en niet bestaande 
landschappen. In een eigen huiskamer of tijdens de verste reis. Van pure fotografie tot bewerkte en 
geborduurde foto’s. Zonder zuur en zout geen zoet. En dus gaan alle werken over het zoete leven. Elk werk 
creëert een eigen beleving. Samen zijn ze soms in contrast, soms in harmonie, maar altijd zorgvuldig gekozen 
en raak.

Deelnemende kunstenaars uit vijf verschillende landen zijn: Vivian Ammerlaan, Angeniet Berkers, Van de Camp 
& Heesterbeek, Hans Defer, Daniek Dijkstra, Victoire Eouzan, Ronin de Goede, Dale Grant, Willem van den 
Hoed, Hella van 't Hof, Malin Jochumsen, Guus Koenraads, René Korten, Elfie Kristiana, Hilde Maassen, Vincent 
Mentzel, Ricardo O'Nascimento, Annabel Oosteweeghel, Benyamin Perry, Bregje Pontzen, Lana Prins, Florine 
van Rees, Mirella Sahetapy, Janita Sassen, Remke Spijkers, Bram Tackenberg en Esmee van Zeeventer.

Curator en fotograaf Hans Withoos is bekend om zijn barokke mensbeelden. De laatste jaren verovert hij met 
‘Withoos Meets Withoos’ de internationale kunstmarkt. 

De organisatie

Initiatiefnemer van de tentoonstelling is Debsaysyes, een non profit kunststichting die kunst wil laten stromen 
door kleine kunst van grote kunstenaars te tonen. Doelstelling van de stichting is om méér kunstenaars te laten 
leven van hun kunst en méér kunstliefhebbers in staat te stellen goede kunst te kopen. Daarom daagt 
Debsaysyes topkunstenaars uit om kleine werken te maken en aan te bieden voor maximaal €500,-. Voor haar 
exposities werkt Debsaysyes met wisselende curatoren en wisselende locaties. Meer informatie is te vinden op 
www.debsaysyes.org.

Voor Het Zoete Leven werkt Debsaysyes samen met het Huis van de Fotografie, gevestigd aan de Westersingel 
101 in Rotterdam. Het Huis van de Fotografie is een inspirerende ontmoetingsplek voor professionele 
fotografen, beeldmakers en fotoliefhebbers, waar veel mag en niets moet. Het is een niche tussen academies, 
gevestigde galerieën en de Nederlandse fotomusea. De perfecte locatie voor deze fototentoonstelling dus. 



Door het karakter van het pand, met zijn intieme kamers en grote trappen, heeft Withoos in elke ruimte een 
eigen aspect van de menselijke emotie kunnen creëren. Meer informatie over het Huis van de Fotografie is te 
vinden op www.huisvandefotografierotterdam.nl.

Openingsdetails

Het Huis van de Fotografie
Westersingel 101
Rotterdam

Het Zoete Leven is tijdens Rotterdam Art Week te bezoeken op: 
Donderdag 1 juli 2021, 18.00 – 21.00 uur
Vrijdag 2 juli 2021, 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 3 juli, 10.00 – 19.00 uur
Zondag 4 juli, 10.00 – 19.00 uur

Het weekend daarna zijn de openingstijden:
Vrijdag 9 juli 2021, 12.00 – 21.00 uur
Zaterdag 10 juli, 12.00 – 17.00 uur
Zondag 11 juli, 12.00 – 17.00 uur

Een tijdslot reserveren voor bezoek is verplicht en gratis. Dit kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-
het-zoete-leven-159151383071 en de websites van Debsaysyes en het Huis van de Fotografie.

NOOT VOOR DE REDACTIE/NIET VOOR PUBLICATIE

Contactgegevens

Debsaysyes: Jacqueline Grubben: +31 6 34021634
Huis van de Fotografie: info@huisvandefotografierotterdam.nl

Voor geïnteresseerde journalisten organiseren we graag een rondleiding door de tentoonstelling of een 
gesprek met de curator of één van de kunstenaars.  Neem daarvoor contact op met Jacqueline Grubben.

Titelbeelden + credits
Al deze beelden zijn beschikbaar voor publicatie met vermelding van de credits. Bel voor beelden in 
drukformats of andere beelden met Jacqueline Grubben 06 34021634.

   Ricardo O’Nascimento

Multipodiforme verde, 2015, digitale print, oplage 3, 30x20 cm, €320,-
----



    Annabel Oosteweeghel

I won’t say goodbye, Everlasting, 2014, Canson infinity fine art paper,  96x73 cm, €450,-
---

    Vincent Mentzel

Juliana, 1992, Brilliant archival print, Fotomaat 33,5x26 Papiermaat: 42x30 cm, €450,-

   Malin Jochumsen

Rågsved, 2019, Archival pigment print, oplage 10, Papersize 20x20cm, image size 14x14cm, €500,-
----



   Daniek Dijkstra

Onna #2, 2019, Fotografie/digital art, oplage 7, 30x40 cm, € 425,-
---

    Bregje Pontzen
Collide, 2020, foto, oplage 10, 30x30 cm, €375,- 

---

   Janita Sassen

Even dood Manucho, 2020, Zelfreflectie, 2020,

Fotografie, oplage 9+2, 30x40 cm Fotografie, oplage 9+2, 30x40 cm,

€375,- €375,-. Met deze foto won Sassen recent de Zilveren Camera


