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I
n de Amsterdamse GUP Gallery, onderin de
Heinekenbrouwerij, opent vanmiddag de
tentoonstelling Y o u ng met werk van drie
jonge fotografen uit Moskou, studenten aan

de kunstacademie Rodtsjenko. In samenwerking
met de Russische ambassade en de Russische ga-
lerie Perspectiva in Den Haag sluit GUP (‘Guide to
Unique Photography’) hiermee het omstreden
Russisch-Nederlandse vriendschapsjaar af.

Nikita Shokhov heeft als onderwerp Sotsji ge-
kozen, het vakantieoord waar de Olympische
Winterspelen in februari worden gehouden. Veel
vlezige lichamen, bier en tienerlol in helle kleu-
ren. Heel anders, juist verstild en teruggetrok-
ken, zijn de foto’s van Polina Kirilenko van een ge-

lovig gezin op het platteland, dat sterk de indruk
van een sekte geeft. En Ilya Batrakov heeft foto’s
van zijn vrienden gemaakt, waar je achter de zoe-
nende, lachende, drinkende jongeren onmisken-
baar de tristesse voelt .

GUP is een initiatief van Peterbas Mensink en
galeriehouder Roy Kahmann. Van het gelijkna-
mige tijdschrift in boekvorm, dat in 28 landen

verkrijgbaar is, verscheen onlangs het 39ste
nummer met als thema Utopia. Tegelijkertijd
kwam hun derde jaarboek uit met werk van op-
nieuw honderd jonge fotografen die ieder vier
p a g i n a’s vullen: N ew  Dutc h P hotography  Talent
2 0 1 4 . Soms schemert het werk van een bekende
fotograaf erdoorheen, zoals Viviane Sassen,
maar er is opmerkelijk veel sterk werk, ook van
de autodidacten onder deze lichting.

Het werk van de drie jonge Russen wordt nu
tentoongesteld in de galerie die GUP sinds enkele
maanden ook exploiteert, in samenwerking met
de nieuwe fotoboekenwinkel van PhotoQ. Het
aanbod wisselt er snel: bij het verschijnen van het
jaarboek werd werk daaruit één dag tentoonge-
steld. Jonge fotografen uit het hele land trokken
ernaar toe om elkaar te ontmoeten. Toch zal de
galerie in het nieuwe jaar waarschijnlijk een an-
dere vorm krijgen, en behalve online op wisse-
lende tijdelijke plekken verschijnen.
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