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IN
Evenementen,

exposities, boeken en sites 
waarvan Focus vindt dat je 

ze niet mag missen.

FOCUS

Pride 
Photo Award

De Pride Photo Award, de inter- 

nationale fotowedstrijd over  

seksuele en genderdiversiteit, 

wordt alweer voor de vierde keer 

gehouden. Thema dit jaar is  

Extremely Normal. De media laten 

graag de extravagante foto’s zien: 

drag queens, halfnaakte dansende 

mannen op een boot... Pride Photo 

Award daagt je nu uit om juist het 

alledaagse van de lesbische, 

homoseksuele, biseksuele en trans-

gender (LHBT) gemeenschap vast 

te leggen. Natuurlijk wel op een 

aansprekende, pakkende manier, 

waarbij de organisatie hoopt op 

fotoseries die de diversiteit laten 

zien van de LHBT-gemeenschap en 

foto’s die mensen aan het denken 

zetten over genderstereotypen. De 

wedstrijd begint in april (de precie-

ze datum is op het moment van 

schrijven nog niet bekend, red.) en 

loopt tot en met 31 mei. In juni 

worden de winnaars geselecteerd, 

waarna op 23 augustus de uitrei-

king zal plaatsvinden in de Oude 

Kerk te Amsterdam. De expositie is 

daar vervolgens één maand te zien.

■ www.pridephotoaward.org

Anders Petersen - Soho
Het werk van Anders Petersen is vergelijkbaar met 

dat van de Franse fotograaf Antoine d’Agata, 

hoewel die nog een stapje verder gaat. Wat ze 

gemeen hebben, is dat ze hun foto’s niet als 

buitenstaander willen maken. Ze maken deel uit 

van de situatie en worden ook betrokken in wat 

gebeurt - emotioneel, mentaal en zelfs fysiek. 

Petersen is nieuwsgierig en zijn camera verschaft 

hem toegang tot plekken waar hij anders niet zou 

komen. Een bejaardentehuis, een gevangenis, de 

psychiatrie, de voorstad, de nacht... Tegelijkertijd is 

het ook zijn camera die hem niet te ver laat gaan. 

Hij is wél aan het werk.

In 2011 werkte Anders Petersen op uitnodiging van 

The Photographers’ Gallery in Soho als artist in 

residence. Een maand lang dompelde hij zich 

onder in dit deel van Londen, de straten, pubs en 

cafés en huizen van de bewoners vastleggend. Het 

resultaat is typisch Petersen: rauwe beelden in een 

korrelig zwart-wit. Met zijn dagboekachtige stijl, 

zowel doordringend als gevoelig, heeft hij de 

essentie van het Soho van vandaag weten te 

vangen. 

■  Anders Petersen - Soho 

23 mrt t/m 5 mei 

■  Stieglitz19 

Klapdorp 2, Antwerpen (B) 

www.stieglitz19.be

Eve Arnold - Photographs 1950-1985
Vorig jaar overleed de Amerikaanse 

fotografe Eve Arnold op 99-jarige 

leeftijd. Zij was in 1951 de eerste 

vrouwelijke fotograaf die lid werd 

van het fotoagentschap Magnum. 

Ze was een geëngageerde 

fotojournalist, die ook intieme, 

indringende portretten maakte van 

celebrities als Joan Crawford, 

Marlene Dietrich en Marilyn 

Monroe. Met deze laatste had ze 

een speciale band: samen hadden 

ze zes fotosessies.

Arnold werkte het liefst met 

bestaand licht en legde haar onder-

werpen van dichtbij op een invoe-

lende wijze fotografisch vast. Haar 

betrokken fotoreportages gingen 

over heel diverse, vaak baanbre-

kende onderwerpen. Van een 

modeshow voor zwart publiek 

door zwarte modellen in een 

baptistenkerk in Harlem via de 

eerste vijf minuten van een baby  

tot reportages over politieke 

figuren als de communistenjager 

Joseph McCarthy en Malcolm X,  

de leider van de zwarte moslims in 

de VS (haar bekende fotoreportage 

uit 1961).

Arnold had een grote interesse 

voor sociaal-maatschappelijke 

thema’s en wist in landen te komen 

waar nog maar weinig westerse 

fotografen waren doorgedrongen. 

Ze maakte er opzienbarende 

fotoreportages, zoals in Rusland  

en in China waar ze een wereld 

tussen een feodale agrarische 

maatschappij en de communisti-

sche industrialisatie vastlegde.  

Ook bezocht ze islamitische landen 

als Egypte, Dubai, Oman en Afgha-

nistan, waar ze bijzondere foto’s 

van het leven van gesluierde 

vrouwen maakte. Dit is de eerste 

overzichtstentoonstelling van Eve 

Arnold in Nederland, die drie 

documentaires en ruim 130 foto’s 

omvat.

■  Eve Arnold - Photographs 

1950-1985 

t/m 9 jun

■  Gemeentemuseum Helmond 

Kasteelplein 1, Helmond 

www.gemeentemuseumhel-

mond.nl

«

 Foto’s: Anders Petersen

Foto zoekt familie
Het Tropenmuseum en KIT Information and Library Servi-

ces, twee afdelingen van het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen, zijn op zoek naar de eigenaren van 335 fotoal-

bums. Deze familiealbums uit voormalig Nederlands-Indië 

behoren nu nog tot de collectie van het instituut, maar 

vinden door dit project hopelijk hun weg naar huis. De 

albums bleven achter in Indonesië toen duizenden 

Indische Nederlanders het land verlieten tijdens de Neder-

landse strijd tegen de Indonesische onafhankelijkheid 

tussen 1945 en 1949. Ruim duizend albums werden door 

militairen en Rode Kruismedewerkers verzameld en in 1948 

afgeleverd bij het Tropenmuseum. Op kijkdagen vonden veel families hun albums later terug, 

maar van 335 rechthebbenden ontbreekt nog elk spoor.

Na een succesvolle crowdfunding-campagne, die € 13.150,- heeft opgebracht, kunnen alle 

albums gedigitaliseerd worden. De eerste albums staan inmiddels online, en vanaf 1 april zullen 

alle albums te bekijken zijn via een speciale website en app. Twee albums zijn al overgedragen 

aan de rechtmatige eigenaren. Het project heeft hulp van partners. Zo draagt Go-Tan, producent 

van Aziatische levensmiddelen en exotische snacks, een steentje bij: op 80.000 zakken kroepoek 

verschijnen de komende maanden stickers van familiefoto’s met de tekst ‘Is dit jouw oma?’

■  www.fotozoektfamilie.nl

«

 Marilyn Monroe on the set of The Misfits. Nevada, 
1960. © Eve Arnold / Magnum Photos

«

 Bar girl in a brothel in the red light district. Havana, 1954. © Eve Arnold / Magnum Photos

«

 foto uit familiealbum, 1900-1940. 
Collectie: Tropenmuseum
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Van 12 tot en met 21 april vindt in Eindhoven het Reframe Festival plaats. 

Uitgangspunt is de veranderende rol van de autonome fotograaf en van de 

fotografie in het algemeen. We worden overspoeld met beeldmateriaal. 

De authenticiteit van de maker zit niet meer in het drukken op het knopje, 

maar in de keuzes die de fotograaf of kunstenaar maakt: het idee dat 

erachter zit en het verhaal dat wordt verteld. Fotografie als medium, niet 

als doel.

Het festival wordt georganiseerd door Temporary Art Centre (TAC), Galerie 

Pennings, de Fotoacademie, Studium Generale TU/e, CKE, Sint Lucas en 

Fotosz.nl. Voor de tentoonstelling in TAC zijn fotografen en kunstenaars 

uitgenodigd die op de meest uiteenlopende manieren met fotografisch 

materiaal werken. Deelnemende fotografen zijn onder anderen Willem 

Populier, Joachim Schmid, Paul Bogaers, Kim van Erven, Erik Klein  

Wolterink, Marc Faasse, Chantal Rens, Ruth van Beek, Joris Janse en Philip 

Schuette. Soms zie je een foto en vraag je je af: is het nu echt of is het 

geshopt..? Is dit spontaan of in scène gezet..? De fotografen die te zien 

zijn in de Technische Universiteit spelen hiermee en zetten de toeschou-

wer op het verkeerde been. Met onder meer Kim Boske, Wout Berger, 

Aukje Dekker & Aisha Zeijpveld, Denis Darzacq, Filip Dujardin en Isabelle 

Wenzel. In het Van Abbemuseum zijn cinemagraphs (stilstaand beeld 

waaraan beweging is toegevoegd) van bekende Eindhovenaren te zien, 

gemaakt door Bries Beweegt. Pas afgestudeerden aan de Fotoacademie 

presenteren hun werk, net als studenten van Sint Lucas, en amateurfoto-

grafen zijn met buurtbewoners op zoek gegaan naar meeting points in 

Eindhoven. Het gehele programma, locaties en openingstijden vind je op 

de website.

■ www.reframefestival.nl. «

 Hyper, 2007. Foto: Denis Darzacq

Johan van der Keuken - Filmer en fotograaf 
Johan van der Keuken (1938-2001) 

werkte tegelijkertijd en afwisselend 

als fotograaf en cineast. Hij foto- 

grafeerde met een filmisch  

oog en filmde met een fotografisch 

oog. Al op zeventienjarige leeftijd 

publiceerde hij zijn eerste 

fotoboek. Vanaf de jaren vijftig 

maakte hij gemiddeld één à twee 

films per jaar, wat uiteindelijk  

een oeuvre van meer dan vijftig 

films opleverde. EYE laat behalve 

een groot aantal fotowerken  

ook zijn belangrijkste films zien, 

waarbij inzicht wordt gegeven  

in de manier waarop Van der 

Keuken zijn films maakte. Van der 

Keukens werk is zowel artistiek  

als geëngageerd en vertoont  

grote samenhang. In EYE is op 

grote schermen, die in de ruimte 

zijn geplaatst, te zien hoe  

Van der Keuken verschillende 

sequenties in één film bij elkaar 

brengt en hoe hij verschillende 

beelden met elkaar laat  

contrasteren. 

■  Johan van der Keuken - Tegen 

het licht. Filmer en fotograaf 

30 mrt t/m 9 jun

■  EYE 

IJpromenade 1, Amsterdam 

www.eyefilm.nl

«

 Johan van der Keuken, still from Bewogen Koper (2), 1993, 35 mm, color, sound. 
© IdtV (Nederland)

«

 Johan van der Keuken, still from De Grote Vakantie, 2000, 35 mm, color, sound. 
© Pieter van Huystee Film en TV (Nederland)

Reframe Festival 


