Stichting Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch
Hinthamerstraat 72
5211 MR 's-Hertogenbosch
T 073 680 29 00
F 073 614 49 25
www.bibliotheekdenbosch.nl
PERSBERICHT
januari 2014

Expositie ‘Product-Portretten | Dutch Design op locatie’
Van dinsdag 7 januari t/m zondag 23 februari toont fotograaf Huub Smits nieuw werk in de
centrale vestiging van Bibliotheek 's-Hertogenbosch. Creaties van Nederlandse ontwerpers –
veelal met Brabantse / Design Academy roots – vormen zijn inspiratiebron.
De fotoserie komt voort uit eerder beeldonderzoek naar de relatie tussen hoofdonderwerp en
omgeving. Smits plaatst het voorwerp centraal alsof het om een portret van een mens gaat. Zijn
‘model’ wordt opgenomen in een onverwachte setting. Door het designobject niet (droog) in een
studio maar in een verrassende context te plaatsen, ontstaat er iets nieuws. Smits: “Net als mijn
fantasie wordt geprikkeld door de designobjecten, laat ik voor de kijker ook ruimte voor een eigen
verhaal in mijn beelden”.
Huub Smits (1967) studeerde aan de Bossche Kunstacademie – grafische vormgeving – en ontdekte
daar de fotografie. Overigens na eerst een jaar industriële vormgeving te hebben verkend in België.
Bij zijn product-portretten komen design en fotografie weer samen. Onder de naam fototypo is hij
nu zelfstandige professional, gespecialiseerd in interieur- en architectuurfotografie.
De expositie is gedurende de openingstijden van stadsBiEB Centrum vrij te bezichtigen. Kijk voor de
openingstijden op www.bibliotheekdenbosch.nl
dinsdag 7 januari t/m zondag 23 februari
stadsBiEB Centrum, Hinthamerstraat 72
tijdens openingsuren | toegang gratis
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Noot aan de redactie:
De meegestuurde foto’s van Huub Smits kunt u rechtenvrij plaatsen, naamsvermelding is echter
verplicht. Bijschriften:

Bestand “Product-Portret_details”: Geëxposeerde portretten (details). Design van Fatboy, Yksi
Ontwerp, Richard Hutten/ NGispen en Mensch Made Design
Bestand “P-P_Yksi-kledinghanger”: Product-Portret Yksi-kledinghanger
Bestand “P-P_Eek”: Product-Portret sloophouten stoel Piet Hein Eek
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviews kunt u contact opnemen met Huub Smits,
info@fototypo.nl / 073 521 00 77

