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Overzichtsexpositie fotograaf
Ewoud Broeksma (1957-2019)
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Volledig onverwacht overleed op 18 februari 2019 fotograaf Ewoud Broeksma.
Galerie MooiMan exposeerde zijn werk al vanaf de opening van de galerie.
Met de overzichtstentoonstelling ‘Ewoud Puur’, waarin opgenomen zijn eerste
werken, eren we een meer dan bijzondere fotograaf maar vooral ook goede vriend
en geliefd persoon.
Ewoud Broeksma fotografeerde bijna 30 jaar voornamelijk sporters, vaak naakt of,
zoals hij het benoemde, “puur”. Regionaal werd hij met name bekend met zijn
fotoserie ‘Hemd van het Lijf’ voor het Dagblad van het Noorden. Voor die fotoserie
gaven veel bekende, vooral mannelijke topsporters zich voor hem bloot met het
oog op de kunst of de pure esthetiek. Het leverde nationaal en internationaal veel
waardering op voor zijn werk. Judoka Mark Huizinga, de turners Epke Zonderland en
Yuri van Gelder evenals kortebaanschaatser Sjinkie Knegt bijvoorbeeld lieten zich
fotograferen volgens Ewoud Broeksma in de “antieke dresscode”.
Diverse kalenders en boeken documenteren zijn werk, waaronder het in 2016
verschenen 2e deel in de serie ‘Dubbelaars/Doubles’ waarin 50 + 2 mannen zich
gekleed en ongekleed laten zien in dezelfde houding. “Voor een eerlijke
vergelijking”, was het advies van Ewoud.
Als overzichtstentoonstelling is de expositie waarschijnlijk nooit compleet, want
het oeuvre van Ewoud Broeksma is enorm groot. Als eerbetoon laten we met
‘Ewoud Puur’ vooral zijn mooiste mannen zien.
Op zondag 23 juni vindt de opening plaats. Vanaf 15.00 uur is de galerie open.
Om 16.00 uur zal de opening verricht worden door Philip Broeksma, broer van
Ewoud samen met trouwe vriend en journalist Cees Wijburg. Van harte welkom!
Ewoud Puur: 23 juni t/m 21 september. De galerie is gesloten: 8 juli t/m 8 augustus.
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denk aan het milieu: mail ‘mailing’ naar galerie@mooi-man.nl en ontvang onze uitnodigingen en nieuwsbrief digitaal.
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vanaf 14.00 tot 18:00 uur of op afspraak. Zondags vrij parkeren. Met de trein: Station Groningen Noord op 3 minuten loopafstand.

www.mooi-man.nl • galerie@mooi-man.nl • www.facebook.com/galerie.mooiman • www.yourdailymale.nl

