
Joris Lugtigheid is afgestudeerd 
aan de Fotoacademie in Haarlem in 
1997 en heeft zich ontwikkeld tot een 
bevlogen fotograaf die een groot 
deel van het jaar de wereld afreist 
om op de mooiste en meest onge-
repte plekken te fotograferen. 

Het vrije werk van Joris laat zich 
omschrijven als opzichzelfstaande 
natuurbeelden waarin de kracht van 
de elementen centaal staat en de 
mens zich nietig voelt.

artOgusto presenteert 
vrij werk van fotograaf Joris Lugtigheid

natuurbeelden
artOgusto heeft een aantal landschapsfoto’s van 
Joris voor deze expositie geselecteerd en deze prints 
worden in verschillende uitvoeringen tentoongesteld 
in zijn eigen studio. 

Behalve ingelijst werk op papier en op 
di-Bond, zijn er ook foto’s in epoxy gegoten en 
in aluminium gebakken. Hierdoor ontstaat er een 
zeer gevarieerd beeld van de mogelijkheden en de 
zeggingkracht van zijn foto’s. De foto-expositie van 
Joris toont zijn verhaal in deze krachtige beelden. 
Daarnaast is er werk te zien dat hij voor opdracht-
gevers maakte zoals portretten, mode en reportages.

u bent met uw

familie welkom

op zondag 

15 januari 2012 

vanaf 13.30 uur 

tot 17.30 uur

Voor deze gelegenheid 
hebben wij de Gooische 
Bierbrouwerij uitgenodigd 
om u te laten proeven van 
hun biologisch gebrouwen 
bieren. Tevens hebben we een 
wijnproeverij in samenwerking 
met joost ! wijn, waarbij u 
kennis kunt maken met een 
deel van het assortiment. 
Verassende amuses van 
verse zee-producten worden 
verzorgd door Atlantica. ar

tO
g

u
st

o
 is

 e
en

 v
ir

tu
ee

l p
le

in
 v

an
 b

o
n

p
la

zO
 

en
 is

 v
o

o
ra

l b
ed

o
el

d
 v

o
o

r 
le

ve
n

sg
en

ie
te

rs

 wie  wat  en ook  waar

Studio 
Joris Lugtigheid
de la Reylaan 34, unit 21
3707 TM Zeist 
www.maps.google.nl

r.s.v.p. via de website of 
stuur een e-mail naar:
welkom@artOgusto.nl
www.artogusto.nl


