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Het afscheid, België,
ca. 1930. Foto © Joseph
Quatannans.
(Le Lynx)/FoMu.

Cristina De Middel - The Afronauts
13.09.2013 t/m 11.12.2013
Fotograaf Cristina De Middel (1975,
Spanje) koos als uitgangspunt voor haar
project The Afronauts een klein onderwerp
uit de geschiedenis van Zambia: een
ruimtevaartprogramma, met als gehoopte
uitkomst de eerste Afrikaan op de maan.
Vijftig jaar na dato reconstrueert De Middel
dit verhaal en gebruikt hierbij haar eigen
verbeelding. Fantasie- en kleurrijke beelden
vol humor, met prachtige zelf gecreëerde
rekwisieten en onverwachte wendingen.
Framed in Print
40 jaar NL tijdschriftfotografie
11.10.2013 t/m 11.12.2013
Een nooit eerder getoond overzicht van
veertig jaar fotografie in toonaangevende
Nederlandse tijdschriften. De tentoonstelling omvat het werk van vijf fotografen:
C. Barton van Flymen, Bart van Leeuwen,
Boudewijn Neuteboom, Bart Nieuwenhuijs en Peter van der Velde. Het beeld
van de lifestylebladen uit die tijd is voor
een belangrijk deel van hen afkomstig.
Geopend dagelijks 10-18 u en do/vr
10-21 u
Keizersgracht 609
T 020 5516500
www.foam.org
Silvia Kristel. Foto C. Barton van Flymen.

zijn persagentschap Le Lynx, dat nu ruim
12.000 negatieven omvat, droeg hij bij aan
de professionalisering van de jonge sector
van de fotopers. Het archief werd dit jaar
door het FoMu ontsloten en bestudeerd.

Melkweg Galerie. Holland op zijn Hardst! Foto Dennis Duijnhouwer.

Melkweg Galerie
Holland op zijn Hardst!
Dennis Duijnhouwer en Ryan Cookson
17.10.2013 t/m 17.11.2013
Een hommage aan de intrigerende gabbersubcultuur. In de jaren ’90 leek er
geen ontsnappen aan het muziekgenre
gabber. Maar na de periode waarin het
mainstream werd, kreeg het genre het
zwaar te verduren. Toch is het nooit volledig vergaan. Gabber is nu zelfs een ware
exportknaller geworden.
Geopend wo t/m zo 13-20 uur
Marnixstraat 409
T 020 5318181
www.melkweg.nl

Galerie Eduard Planting
Under a dark sky - Robby Bolleyn
26.10.2013 t/m 21.12.2013
Al meer dan 15 jaar reist Robby Bolleyn
(Antwerpen-1966) door Tanzania en
Oost-Afrika om op zijn eigen manier het
leven van de wilde dieren vast te leggen.
Zijn selectie van foto’s van Tanzania dieren
komt uit al deze eerdere safaritochten.
Bolleyn portretteert de dieren als mysterieuze wezens, magisch en gracieus, en laat
hun wilde karakters intact.
Geopend wo t/m za 13-18 u
Eerste Bloemdwarsstraat 2
T 020 320670
www.eduardplanting.com

Zebra abstract 1. Foto Robby Bolleyn. Courtesy Eduard Planting Gallery.

Huis Marseille. Nieuwe Nederlandse fotografie - De Herontdekking van de Wereld.
French room, eastern direction, 2012, c-print. Foto Eddo Hartmann.

Huis Marseille
Nieuwe Nederlandse fotografie
De Herontdekking van de Wereld
07.09.2013 t/m 14.12.2013
In het in oppervlak verdubbelde huis
Marseille wordt met de tentoonstelling
De herontdekking van de wereld getoond
dat een nieuwe ontdekkingsreis in de
fotografie in volle gang is. Er zal nieuw
werk te zien zijn van louter Nederlandse
fotografen dat zich richt op het wezen van
fotografie. Opnieuw ligt de nadruk op puur
fotografische aspecten, zoals kijken, licht,
kleur, reflectie en experiment.
Geopend di t/m zo 11-18 u
Keizersgracht 401
T 020 5318989
www.huismarseille.nl

de vorige eeuw. De tentoongestelde foto’s
vormen samen een krachtig, beeldend
verhaal waarin alomvattende thema’s
zoals verdriet, vreugde en dromen verweven zitten in de journalistieke opdrachten.
Collectie FoMu: Le Lynx
17.10.2013 t/m 08.06.2014
Joseph Quatannens (1902-1974) was
een Belgische freelance fotograaf die
vanaf de jaren 1920 de actualiteit versloeg
voor nieuwsbladen. Met de oprichting van

The Sochi Project: an Atlas of War and
Tourism in the Caucasus
Rob Hornstra en Arnold Van Bruggen
25.10.2013 t/m 02.03.2014
De Olympische Winterspelen zijn in 2014
in het Zuid-Russische Sotsji. Sinds 2009
werken fotograaf Rob Hornstra en schrijver
Arnold van Bruggen aan een omvangrijke
documentaire over dit gebied. The Sochi
Project wil een zo groot mogelijk publiek
informeren over de mensen, het land en
de turbulente geschiedenis van deze kleine
maar complexe regio. Thema’s als corruptie, geweld, terrorisme en toerisme vormen
de rode draad doorheen het project.
Geopend di t/m zo10.00 tot 18.00 u
Waalsekaai 47
T 0032 32429300
www.fotomuseum.be

Matsesta, Russia, 2009. Young Dima submerges his injured leg under sulphite water at the Matsesta spa, which was established in 1902.
The water here supposedly contains a surplus of hydrogen sulphide and has unique medical properties.
Foto © Rob Hornstra. Courtesy Flatland Gallery.

ANTWERPEN BE
FotoMuseum
Germaine Van Parys & Odette Dereze
25.10.2013 t/m 02.03.2014
Germaine Van Parys (1896-1983) was
een pionier in de Belgische fotojournalistiek. Samen met haar petekind Odette
Dereze (1932) realiseerde Van Parys een
indrukwekkend oeuvre. Hun werk biedt
een unieke kijk op de geschiedenis van
België vanaf 1918 tot aan het einde van
Portret Germaine Van Parys. Foto © Odette Dereze.
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