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» Looking forward, something may appear crazy because we cannot 

envisage how it might be supported by the existing social structures – like 

trying to imagine Spotify when you’ve only experienced a cassette player. 

Thus, the answer to the question ‘Where is your alternative?’ should be 

‘Who knows? We’re experimenting’. «

– Brett Scott, actievoerder en voormalig effectenhandelaar die betrokken is geweest bij cam-

pagnes op het gebied van klimaatverandering, voedselveiligheid en duurzaam bankieren.

De 21ste Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2014 

is geïnspireerd door de groeiende zoektocht naar andere 

mogelijkheden onze gezamenlijke toekomst vorm te geven, als 

hoopgevend antwoord op het haperen van de machine van de 

globale economische en politieke systemen.

Met To Have and Have Not (2013) belichtte Noorderlicht achtergronden en hoofdbetrokkenen 

van de huidige wereldwijde economische en politieke crisis. An Ocean of Possibilities vraagt 

voorbij het ontleden van wat er mis ging, naar het daadkrachtig potentieel van hen die dwars 

op de status quo een eigen koers uitzetten.

Dit kunnen particulieren of kleine gemeenschappen zijn, bedrijven die denken in termen van 

duurzaamheid, of sociale ondernemingen. Ongeacht hun vorm proberen ze een betere toe-

komst te realiseren, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen, zelfs als dat onzekerheid in 

het vooruitzicht betekent.

In een recent interview identificeert kunstenaar, ingenieur en activist Natalie Jeremijenko deze 

groeiende drang tot verandering als een crisis of agency. “The work I do addresses what I 

Persbericht 08.08.2014

59 fotografen uit 25 landen geselecteerd voor An Ocean of Possibilities

Bezoekersinfo

Noorderlicht Internationale 
Fotomanifestatie 2014

Hoofdlocatie Fries Museum
Wilhelminaplein 92, 

8911 BS Leeuwarden

Openingstijden di. t/m zo. 11:00 - 17:00 u.

31 augustus t/m 26 oktober 2014

➔



2

Publicatie

call “the crisis of agency”, in other words: what to do .... in the face of so many environmental 

and political challenges. What do I do as an individual, collective, or community? How do we 

produce a desirable future? Do we have any agency to imagine and redesign our collective 

relationship to natural systems? Can we make desirable imaginative changes?”

De term crisis of agency wordt tegenwoordig ook vaak gebruikt om de strijd te duiden rond 

de mondiale bedrijven en hun financiële macht, die met hun overwicht een bedreiging voor 

de soevereiniteit van nationale staten betekenen, de representatieve democratie ondermijnen 

en het ecosysteem van de hele planeet aantasten. Omdat de effecten van deze strijd rond 

vertegenwoordiging en zeggenschap ons steeds directer raken, wordt deze crisis als een vraag 

naar ook ons eigen handelen ervaren. Sommigen zien dit als een uitdaging om de zeggen-

schap over wie en wat hun leven bepaalt terug te veroveren te midden van sociale structuren 

die in een alarmerend tempo uiteenvallen, terwijl het anderen dwingt de voorwaarden van hun 

bestaan op nieuwe gronden te stoelen.

Het onderwerp bleek nog maar fragmentarisch in beeld gebracht. De research voor dit thema 

– waaronder de meer dan 700 inzendingen – was dan ook niet eenvoudig. Het beeld dat zich 

aftekent, is dat van een voorlopige kaart met nog vele onbevaren wateren.

Sommige thematische routes, rijk aan beeld of dichter bij de hand, waren meer bezocht dan 

andere, en kregen ruimte hun rijkdom buiten de muren van het Fries Museum te tonen, in het 

nabijgelegen Natuurmuseum Fryslân, de Blokhuispoort en in de pop-up ruimtes in winkelcen-

trum Zaailand. De zee van mogelijkheden zelf is te bezoeken in het Fries Museum.

Satellietprogramma & educatie

Naast An Ocean of Possibilities biedt de Fotomanifestatie tevens een reeks presentaties van 

lokale fotografen, onder andere in een Kerkenroute door de provincie. Rondom de presentaties 

in het Fries Museum zal een educatief programma beschikbaar zijn. 

Bezoek www.noorderlicht.com en www.friesmuseum.nl voor meer informatie.

An Ocean of Possibilities in Singapore

An Ocean of Possibilities is een gezamenlijk productie met het Singapore International Photo-

graphy Festival (SIPF), en is van 30 oktober tot 24 december 2014 in het ArtScience Museum 

in Marina Bay Sands in Singapore te zien.

Parallel aan de fotomanifestatie publiceert 

Noorderlicht een fotoboek annex catalogus, 

waarin het werk van alle deelnemers aan 

het thema wordt opgenomen.

Vaste vormgever Dirk de Jong bundelt dit 

keer zijn krachten met Pierre Derks, die 

tekende voor de publicatie bij Noorderlicht’s 

veel gereisde tentoonstelling Cruel and 

Unusual.

Pers

Voor persbeelden vraag Heleen: 

publicity@noorderlicht.com

In aanloop naar de opening op 

30 augustus introduceren we alle 

deelnemers op de Noorderlicht 

Facebook pagina. Volg ons voor een 

eerste kennismaking met de gese-

lecteerde fotografen.

➔

➔
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Jan Banning (NL)

Red Twilight (2013-doorlopend)

De partijkantoren van kleine communistische 

groeperingen die een ideologie uitdragen die 

in het vuilnisvat van de geschiedenis lijkt te 

zijn verdwenen.

Black.Light Project (D)

City of Rest (2012)

Kunstenaarscollectief Black.Light Project 

combineert foto’s, teksten en tekeningen 

tot een verslag van de alledaagse gang van 

zaken in een evangelisch centrum waar 

verslaafde ex-soldaten worden geholpen 

met afkicken.

Diana Blok (NL)

I challenge you to love me (2013-2014)

Persoonlijke onthullingen over de zoektocht 

naar seksuele identiteit in het door en door 

conservatieve Brazilië, waar de LGBTT ge-

meenschap onder druk staat.

Laura Böök (FIN)

Walking on Rivers (2013-doorlopend)

Congolese vluchtelingen worden verwel-

komd om de bevolkingskrimp van een Fins 

stadje met meer rendieren dan inwoners te 

keren.

Tse Chi Tak (CHI)

We Gift The Urbanites with Fresh Breeze 

(2013)

Bewoners van het buitengebied van Hong-

kong, bedreigd door verstedelijking, schen-

ken hun heilzame planten aan de stedelin-

gen. Is het volbouwen van groene gebieden 

wel een vooruitgang?

Deelnemende fotografen per locatie

Jan Banning (NL)
Black Light Project (DE)
Diana Blok (NL)
Laura Böök (FI)
Tse Chi Tak (CN)
José Luis Cuevas Garcia (MX)
Loulou d’Aki (SE)
James Whitlow Delano (US)
Tom Fecht (DE)
Markus Feger (DE)
Katharina Fitz (DE)
Ana Galan (ES)
Douglas Gayeton (US)
Khaled Hasan (BD)
Roc Herms (ES)
Jonathan Kalan (US)
Lioba Keuck (DE)
Francesco Lastrucci (IT)
Surendra Lawoti (NP)
Yijun Liao (CN)

Weixiang Lim (SG)
Cyril Marcilhacy (FR)
Alex Masi (IT)
Wawi Navarroza (PH)
Matthew O’Brien (US)
Zhao Renhui (SG)
Oliver Ressler (AT) &
Ana Pečar (SI)
Sasha Rudensky (USA)
Jo Metson Scott (UK)
Prasiit Sthapit (NP)
Jens Sundheim (DE)
Tomasz Tomaszewski (PL)

Blokhuispoort: 
Subcultures

Vero Bielinski (DE)
Carlotta Cardana (IT)
Matthew Niederhauser (US)
Denis Rouvre (FR)
Åsa Sjöström (SE)

Zaailand: Sustainability

Douglas Gayeton (US)

Zaailand: Call of the Wild

Fern Leigh Albert (UK)
Maja Daniels (SE)
Laura Hynd (UK)
Dana Matthews (US)
Paul Thulin (US)
Zia Zeff (FR)

Zaailand: Rise

Sasha Bezzubov (US)
Withit Chanthamarit (TH)
Stefano De Luigi (IT)
Giorgio Di Noto (IT)
Laura El-Tantawy (EG)
Kirill Golovchenko (UA)
Nermine Hammam (EG)
Vladislav Krasnoshchok & Sergiy 
Lebedynskyy (UA)
Frederic Lezmi (DE)
Marcelo Londoño (CO)
Ben Roberts (UK)
Johann Rousselot (BE)
Angelos Tzortzinis (GR)
John Vink (BE)

Marrigje de Maar (NL) Danila Tkachenko (RU)

Fries Museum: An Ocean of Possibilities

Natuurmuseum Fryslân: Solitude

Fries Museum: An Ocean of Possibilities

Tse Chi Tak

Jan Banning
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José Luis Cuevas (MEX)

New Era (2009-2014)

Een spirituele zoektocht naar obscure 

alternatieven in een wereld waarin afschuw, 

angst en wanhoop zegevieren.

Loulou d’Aki (S)

Make a Wish (2010-2013)

Jongeren in het Midden-Oosten delen hun 

dromen en ambities in de nasleep van de 

Arabische Lente.

James Whitlow Delano (USA)

Christopher Achobang: Activist, Gadfly, 

Humanitarian (2013)

De Kameroense mensenrechtenactivist 

Christopher Achobang strijdt tegen palmolie-

plantages die de lokale bevolking van haar 

land verdrijven en het woud vernietigen.

Tom Fecht (D)

Magic Divan (2006-2010)

Tom Fecht volgde een orkest met jonge 

musici uit Israël en Palestina, in een installa-

tie die laat zien hoe muziek verschillen kan 

overstijgen.

Markus Feger (D)

Love Live Resist – Hambacher Forst (2013-2014)

Om het niet ten prooi te laten vallen aan de 

bruinkoolwinning, houden actievoerders een 

van Duitslands oudste bossen al ruim twee 

jaar bezet.

Katharina Fitz (A)

Urban Gard ening Patchwork (2012- 2013)

Samengevoegde foto’s van moestuinen op 

voormalig vliegveld Tempelhof symboliseren 

de macht van het individu om gevestigde 

structuren te doorbreken.

Ana Galan (E)

In the Quest for Utopia (2014)

Een ode aan de mensen die gevangenis-

straffen riskeren en zelfs hun leven op het 

spel zetten in de strijd voor democratie en 

vrijheid in Myanmar.

Douglas Gayeton (USA)

The Lexicon of Sustainability 

(2009-ongoing)

The New Face of Food and Farming in 

America (2014) 

In de Lexicon of Sustainability staat het 

enthousiasmeren van het publiek voor de 

duurzame economie centraal.

In een solopresentatie in Zaailand gaat de 

deelserie The New Face of Food and Far-

ming in America in op een populaire ontwik-

keling: het lokaal produceren van voedsel.

Khaled Hasan (BGD)

Born to be Migrant (2013-2014)

Duizenden Bengalezen betalen jaarlijks grote 

bedragen aan arbeidsmakelaars voor een 

baan in het buitenland, eenmaal daar

aangekomen blijkt het werk niet te bestaan 

of niet te zijn als beloofd.

Roc Herms (E)

Are You Sure You Want to Log Out? (2007-

2012)

Voor de bezoekers van een van Europa’s 

grootste LAN-parties vormen computers en 

internet een essentieel onderdeel van hun 

identiteit en de (virtuele) omgeving, waar ze 

een groot deel van hun leven doorbrengen.

Jonathan Kalan (USA)

Inside Africa’s Hubs (2013)

The New Capitalists (2012)

Inside Africa’s Hubs is Een visuele ontdek-

kingsreis langs de Afrikaanse centra waar 

innovatie, startups en technologie samenko-

men en het continent voorgoed veranderen.

The New Capitalists gaat over de kansen 

achter de sluier van armoede in opkomende 

markten, middels verhalen over sociale inno-

vaties, bedrijven en ondernemers.

Lioba Keuck (D)

Couve e Coragem (2011-2013)

In Lissabon annexeren burgers uit bittere 

noodzaak braakliggende grond in de open-

bare ruimte om voedsel te verbouwen en 

een inkomen te genereren.

Francesco Lastrucci (I)

Athens at Work (2013)

Vanuit betaalbare, lichte en helder ingericht 

panden in het centrum van Athene bestor-

men ambitieuze startups op het gebied van 

internet en mobiele software de wereld.

Surendra Lawoti (NEP/CDN)

This Country is Yours (2012-doorlopend)

De totstandkoming van Nepal’s nieuwe 

grondwet, gezien door de ogen van activis-

ten van zes sociale en politieke bewegingen.

Douglas Gayeton

José Luis Cuevas

Khaled Hasan
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Yijun Liao (CHI)

Experimental Relationship (2007-doorlopend)

Een zoektocht naar alternatieven voor wat 

als norm van heteroseksuele relaties wordt 

beschouwd. 

Weixiang Lim (SGP)

Our Coastline (2013)

De 194 kilometer lange kustlijn van Singapo-

re doet de Singaporezen met een ambitieuze 

blik over de grens kijken, naar iets dat hun 

onrust kalmeert.

Cyril Marcilhacy (F)

The Village (2013-2014)

Een ex-biker, -dakloze en -gevangene open-

de op een stuk land met twintig caravans 

een opvang waar hij daklozen met weinig 

middelen toch van eten en onderdak kan 

voorzien.

Alex Masi (I)

Bhopal Second Disaster (2009-2013)

In de steek gelaten door hun eigen overheid 

nemen de slachtoffers van de giframp in 

Bhopal hun lot in eigen handen.

Wawi Navarroza (FIL)

Hunt & Gather, Terraria (2013)

In samengestelde mini-ecosystemen van 

Manilla leiden de stad, zijn herinneringen en 

de rauwe werkelijkheid tot bespiegelingen 

over de vorming van het stedelijk landschap.

Matthew O’Brien (USA)

No Dar Papaya (2003-2013)

Polaroids van de Colombiaanse bevolking, 

die ondanks het geweld en de enorme 

kloof tussen rijk en arm met veel creativiteit, 

vreugde en gevoel voor menselijkheid en 

schoonheid hun levens leiden.

Zhao Renhui (SGP)

A Guide to the Flora and Fauna of the 

World (2013)

Een catalogus vol merkwaardige wezens 

en levensvormen. Sommigen hebben zich 

ontwikkeld om te kunnen omgaan met het 

ingrijpen van de mens in hun leefomgeving, 

anderen zijn door de mens gecreëerde 

mutaties.

Oliver Ressler & Ana Pečar (A & SLV)

In the Red (2014)

Een film over de protestgroep Strike Debt, 

een afsplitsing van Occupy Wall Street, die 

zich verzet tegen kapitalistische mecha-

nismen door het goedkoop opkopen van 

schulden om ze daarna kwijt te schelden.

Sasha Rudensky (RUS)

Brightness (2009-2014)

Hoe bepaalt de generatie Oekraïners en 

Russen die na de Koude Oorlog in een ideo-

logisch vacuüm opgroeide hun identiteit?

Jo Metson Scott (GB)

The Grey Line (2013)

Indringende portretten van Britse en Ameri-

kaanse soldaten die ervoor kozen hun land 

te dienen, maar na hun ervaringen in Irak 

vraagtekens plaatsten bij hun orders. Zij 

spraken zich publiek uit tegen de oorlog en 

weigerden nog langer te vechten.

Prasiit Sthapit (NEP)

Change of Course (2012-doorlopend)

Door de veranderde loop van de Narayani 

grensrivier wordt een dorpje inzet van een 

strijd tussen India en Nepal, maar loopt het 

ook gevaar om weg te spoelen. De bewo-

Zhao RenhuiWawi Navarroza

Prassiit Sthapit

Matthew O‘Brien

Yijun Liao
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ners worden klimaatvluchtelingen op lokale 

schaal.

Jens Sundheim (D)

Von Ameisen und Sternkörpern (2013)

De camera als instrument om de visuele 

sporen van wetenschappelijke vooruitgang 

te achterhalen, de zoektocht naar kennis die 

kan helen of vernietigen.

Tomasz Tomaszewski (PL)

Elmina, Ghana (2012)

Ghanese vissers voorzien in hun levens-

onderhoud door de oprichting van kleine 

coöperaties, zonder enige overheidssteun.

Blokhuispoort: Subcultures

Zaailand: Call of the Wild

Tomasz Tomaszewski

Vero Bielinski (D)

Brooklyn Hipsters (2012-2013)

Straatportretten van hipsters in New York, 

individuen die naar uniciteit streven, maar 

niet doorhebben dat ze een uniform dra-

gen.

Carlotta Cardana (I)

Mod Couples (2012-doorlopend)

Portretten van stelletjes uit de mod-subcul-

tuur, die meer van zichzelf laten zien dan 

hun masker van sixties-mode, muziek en 

scooters doet vermoeden.

Matthew Niederhauser (USA)

Sound Kapital: Beijing’s Music Under-

ground (2010)

Een groeiende groep muzikanten in Peking 

beweegt zich buiten de gecensureerde 

mediakanalen en creërt een uitdijende 

subcultuur van onafhankelijk denken en vrije 

muzikale expressie.

Denis Rouvre (F)

Cosplay (2011-2013)

Cosplayers, die zich verkleden als hun favo-

riete karakter uit mangastrips, fantasyfilms of 

games en in een parallel universum leven.

Åsa Sjöström (S)

Rockabilly (2009)

In het Zweedse dorpje Enviken zet de 

volgende old school rockabillygeneratie een 

ongebruikelijke plaatselijke traditie voort.

Carlotta Cardana

Denis Rouvre

Fern Leigh Albert (GB)

Wild Wood (2013-doorlopend)

Fern Leigh Albert documenteert haar leven in 

een zelfvoorzienende gemeenschap op een 

dertien hectare groot perceel in een bos.

Maja Daniels (S)

River Valley (2012-doorlopend)

Jongeren in de geïsoleerde vallei Älvdalen in 

Zweden, een mystieke plaats waar de foto-

Fern Leigh Albert Maja Daniels
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graaf een deel van haar jeugd doorbracht, 

houden hun oeroude cultuur en taal - die 

stamt uit de tijd van de Vikingen - in leven.

Laura Hynd (GB)

Lady into Hut (2014)

Laura Hynd combineerde haar eigen foto’s 

van een eenvoudig, door haar opa gebouwd 

vakantiehuisje met beelden uit de film die hij 

in 1947 maakte van de eerste ontmoeting 

met zijn vrouw.

Dana Matthews (USA)

One Farm, One Decade (2006-doorlopend)

Een nieuwe generatie Amerikaanse, biolo-

gische en duurzame boeren, in een gebied 

waarin de fotografe zelf een deel van de tijd 

woont, balanceert op de grens van econo-

misch overleven.

Paul Thulin (USA)

Pine Tree Ballads (2013)

Een poëtische visie op het land waar Paul 

Thulins overgrootvader zich meer dan 

honderd jaar geleden vestigde, zijn familie en 

hun tijd.

Zia Zeff (F/ARG)

One with Pachamama, a Rainbow 

Gathering Journey (2012)

Zia Zeff legde haar broeders en zusters van 

de Rainbow Family vast in een mix van body 

painting, documentaire fotografie en theater.

Sasha Bezzubov (UA/USA)

Occupy Wall Street (2012)

De Oekraïnse fotograaf Sasha Bezzubov 

toont de diversiteit van de demonstranten 

van Occupy Wall Street en daarmee de 

massaal gedragen onvrede over en impact 

van de economische crisis.

Withit Chanthamarit (THA)

Transplantation (2014)

Actievoerders die parken, wegen, bruggen, 

overheidsgebouwen en zelfs militaire bunkers 

bezetten, lijken met hun tenten en barricades 

een alledaagse verschijning te worden in de 

komende jaren van politieke transitie.

Stefano De Luigi (I)

Screamers (2012-doorlopend)

In Italië vechten demonstranten voor het 

systeem dat meer burgers dan ooit tevoren 

welvaart en stabiliteit garandeerde.

Giorgio Di Noto (I)

Tunisi, 8.6.2013 (2013)

Door fotopapier te belichten met de mobiel-

tjes van demonstranten met daarop foto’s 

van de Arabische Lente in Tunisië, legde 

Giorgio Di Noto de belangrijke rol van de 

digitale communicatie- en verspreidingska-

nalen vast.

Laura El-Tantawy (GB/EG)

In the Shadow of the Pyramids (2005-2014)

Impressies van de gebeurtenissen rondom 

Tahir Square, onderdeel van een groter project 

over het alledaagse en het revolutionaire 

Egypte, waarmee de fotografe weer met haar 

Egyptische wortels in contact wil komen.

Kirill Golovchenko (UA)

Maidan – Under Construction (2014)

Na het optrekken van de kruitdampen op 

het Maidanplein in de Oekraïnse hoofdstad 

Kiev zijn de verlaten barricades een haast 

onwerkelijk artefact van de revolutie en een 

symbool van de Oekraïnse maatschappij en 

geschiedenis.

Zaailand: Rise

Laura Hynd

Kirill Golovchenko

Dana Matthews



Nermine Hammam (EG)

Unfolding (2011)

Iconische beelden van gewelddadigheden 

van leger en politie in Egypte, verfraait met 

Japanse landschapskunst als parodie op de 

menselijke drang om ‘niet te zien’.

Vladyslav Krasnoshchok & Sergiy Lebe-

dynskyy (UA)

Euromaidan (2014)

Een document van de bloedige confrontatie 

tussen demonstranten en de oproerpolitie 

op het Maidanplein in Kiev.

Frederic Lezmi (D/LIB)

#Taksim Calling (2013)

Een posterboek van de protesten op het 

Taksimplein in Istanboel die zowel het belang 

van het plein voor Turkije als het caleidosco-

pische karakter van de actievoerders laat 

zien.

Marcelo Enrique Londoño Alvarez (COL)

Rio Pro Copa (2014-doorlopend)

Het voorbije WK voetbal en de aanstaande 

Olympische Spelen in Rio de Janeiro gaan 

gepaard met een gewelddadige sociale 

zuivering van de stad.

Ben Roberts (GB)

Occupied Spaces (2011)

Sporen in het tentenkamp van Occupy 

London verraden een intensief gebruik van 

een beperkte ruimte door een groot aantal 

permanente en tijdelijke bewoners.

Johann Rousselot (F)

D-Days (2011-2013)

Nepotisme, corruptie en leiders die ten koste 

van alles aan de macht willen blijven, maken 

politieke demonstranten onmisbaar voor de 

democratie in deze roerige tijden.

Angelos Tzortzinis (GR)

Greece in Crisis (2013)

Achter de economische crisis in Griekenland 

gaat een humanitaire crisis schuil die door 

de media worden genegeerd. Een verslag 

van gewelddadige botsingen tussen demon-

stranten en oproerpolitie.

John Vink (B)

Resisting Human Rights Erosion in Cambo-

dia (2013- 2014)

Onafhankelijke burgerrechtenorganisa-

ties verzetten zich in Cambodja tegen de 

uitholling vanhum mensenrechten door het 

corrupte, autocratische en gewelddadige 

bewind van premier Hun Sen.

Nermine Hammam Sergiy Lebedynskyy

Marrigje de Maar (NL)

Rendezvous (2013)

Met twee pinholecamera’s legde fotografe 

Marrigje de Maar tijdens twee lange voet-

tochten door de geschiedenis de virtuele 

ontmoetingen met haar historische voorgan-

gers en hun verhalen vast.

Danila Tkachenko (RUS)

Escape (2011-2013)

Een portret van moderne kluizenaars, die de 

maatschappij zijn ontvlucht en zich hebben 

teruggetrokken in de uitgestrekte en wilde 

natuur van Rusland.

Natuurmuseum Fryslân: Solitude
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