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76 fotografen
en projecten
uit 31 landen
Informatie
Noorderlicht Internationale
Fotomanifestatie 2015
DATA RUSH

23 augustus t/m 11 oktober

Van 23 augustus tot en met 11 oktober keert Noorderlicht met
DATA RUSH terug naar de oude Suikerfabriek in Groningen voor de
22e Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie. In de gelijknamige
hoofdtentoonstelling maken internationaal gerenommeerde fotografen
en multimediakunstenaars de balans op van het digitale tijdperk.
We omringen ons met virtuele netwerken, maar in hoeverre hebben wij

Oude Suikerfabriek en

zelf nog de macht over onze data? DATA RUSH gaat gepaard met twee

Noorderlicht Fotogalerie

nevenexposities en een verdiepend programma rond het thema privacy en

Groningen

surveillance.

Openingstijden:
dinsdag - zondag, 11 - 18 u
vrijdag en zaterdag tot 21 u (geldt
alleen voor de Suikerfabriek)

Curator Wim Melis: ‘We hebben voor een actueel en tegelijkertijd uitdagend
thema gekozen. Het dataverkeer, dat ingrijpt op alle facetten van ons leven, en
de hele virtuele samenleving is voor het blote oog onzichtbaar. Hoe fotografeer

Kijk op www.noorderlicht.com
for toegangsprijzen en meer
informatie over het festival..

je iets dat nauwelijks te fotograferen valt?’

Pers
Voor persbeelden kunt u

DATA RUSH
Dit jaar heeft de helft van de mensheid een internetverbinding. In DATA RUSH houdt
Noorderlicht ons digitale leven tegen het licht. We verbinden alles met alles, maar wat gebeurt

contact opnemen met:

er áchter onze schermen? In nieuw en bestaand werk tonen zo’n vijftig kunstenaars het

Heleen van Dijk

spanningsveld tussen digitale vrijheid en de strijd om onze data. Voor het eerst zal Noorderlicht

publicity@noorderlicht.com

ook 3D installaties en werk van multimediakunstenaars tonen in samenwerking met When Art
Meets Science (WAMS).

Noorderlicht
Akerkhof 12
9711 JB Groningen
tel: +31 50 318 22 27
www.noorderlicht.com

Onderdeel van DATA RUSH is Fearless Genius. Doug Menuez documenteerde op uitnodiging
van onder andere Steve Jobs de roerige beginjaren van de technologie- en internetpioniers in
Silicon Valley.

PULSE
(niet voor publicatie)

De tweede internationale groepstentoonstelling van het festival, PULSE, toont poëtische
reacties van zestien fotografen op de wereld om hen heen. In een inmiddels klassiek geworden

Opening

tijdloze manier van fotograferen, waarin referenties naar fotografen als Daido Moriyama en

22 augustus

fotografen lijnrecht tegenover DATA RUSH en gaat er tegelijkertijd mee in dialoog.

William Klein genoemd kunnen worden, staat het intuïtieve en schurende werk van deze

17:00 uur in de Suikerfabriek
In samenwerking met Fotobookfestival Kassel toont Noorderlicht binnen Pulse het project
Press Preview vanaf 14:00 uur
(Suikerfabriek en Noorderlicht
Fotogalerie)
Graag aanmelden via

On Daido, voor het eerst als expositie. Deze hommage aan Moriyama en eerbetoon aan de
fotografie in brede zin bevat werk van ondermeer Antoine D’Agata, Rinko Kawauchi, Ken
Schles, Anders Petersen en Alec Soth.

publicity@noorderlicht.com

MAKING ONESELF
In de Noorderlicht Fotogalerie tonen gastcuratoren Andrea Stultiens en Alexander Supartono
een tweeluik rondom fotostudio’s in Oeganda en Zuid- en Zuidoost-Azië. In Keep the Best of
Your Life maken zeven Oegandese studiofotografen zichtbaar hoe de inwoners van Oeganda
zichzelf zien en willen tonen; nu en in het verleden. Kunstenaars uit Zuidoost-Azië zetten in
Postcolonial Photo Studio op hun beurt de fotografietradities uit het koloniale verleden naar hun
eigen hand.

DEBAT EN LEZINGEN
Noorderlicht en WAMS presenteren tijdens DATA RUSH een cross-over programma waarin
kunstenaars en wetenschappers reflecteren op ontwikkelingen in de virtuele wereld. Op zondag
23 augustus vindt de aftrap plaats met een debat tussen kunstenaars en wetenschappers over
de spanning tussen vrijheid en controle, privacy en surveillance. Het begint om 15 uur in de
Oude Suikerfabriek en is gratis toegankelijk. Vervolgens zullen op een drietal zondagen experts
uit het veld lezingen geven tijdens het festival.

Deelnemende fotografen per locatie
Suikerfabriek Data Rush
Catherine Balet (FR)
Lisa Barnard (UK)
Mari Bastashevski (RU)
Josh Begley (USA)
Kurt Caviezel (CH)
Max Colson (UK)
Anita Cruz-Eberhard (CH)
Anita Cruz-Eberhard & David
Howe (CH/USA)

Mark Curran (IE)
Giorgio Di Noto (IT)
Hasan Elahi (BGD)
Arantxa Gonlag (NL)
Andrew Hammerand (USA)
Lori Hepner (USA)
Hannes Hepp (DE)
Roc Herms (ES)
Travis Hodges (UK)

Heinrich Holtgreve (DE)
Thiemo Kloss (DE)
Arnold Koroshegyi (CAN)
Nate Larson &
Marni Shindelman (USA)
Dina Litovsky (UKR)
Bas Losekoot (NL)
Daniel Mayrit (ES)
Cristina de Middel (ES)

Mintio (SG)
Fernando Moleres (ES)
Fernando Pereira Gomes (BRA)
Laís Pontes (BRA)
Doug Rickard (USA)
Julian Röder (DE)
Henrik Spohler (DE)
Waltraut Taenzler (DE)
Doug Menuez (USA)

Suikerfabriek Data Rush - Media Installations (WAMS)
Christopher Baker (USA)
James Bridle (UK)

Sterling Crispin (USA)
Simon Høgsberg (DK)

Wendy McMurdo (UK)
Jennifer Lyn Morone (USA)
Joyce Overheul (NL)

Rutger Prins (NL)
Ivar Veermäe (EST)
Addie Wagenknecht (USA)

Martin Bogren (SE)

Rogier Ten Hacken (NL)

On Daido Project

Yusuf Sevincli (TUR)

Stéphane Charpentier (FR)
Boris Eldagsen (DE)
Ilias Georgiadis (GR)

Nicolas Janowski (ARG)
Katrin Koenning (DE)
Helio Léon (ES)

Leonard Pongo (BE)
Alisa Resnik (RU)
Ronny Sen (IND)

Magdalena Świtek (PL)
Munemasa Takahashi (JP)
Gihan Tubbeh (PER)

Suikerfabriek PULSE

Noorderlicht Fotogalerie Making One Self - Postcolonial Photo Studio
Eiffel Chong (MY)
Supranav Dash (IND)
Agan Harahap (IDN)

Samsul Alam Helal (BD)
Nepal Picture Library (NEP)
Abednego Trianto (IDN)

Dow Wasiksiri (TH)
Liana Yang (SG)

Noorderlicht Fotogalerie Making One Self - Keep the Best of Your Life
Rumanzi Canon (UGA)
Musa Katuramu (UGA)

William Kayamba (UGA)
Arthur Kisitu (UGA)

Kitgum Studios (UGA)
Edward Lule (UGA)

Elly Rwakoma (UGA)
Papa Shabani (UGA)

Suikerfabriek Data Rush
Catherine Balet (Frankrijk)

Lisa Barnard (Groot-Brittannië)

producten voor de inspectie van

Strangers in the Light (2009)

Whiplash Transition (2011-2013)

cyberspace aan overheden en geheime

De ingewikkelde relatie tussen de altijd

Vanaf een legerbasis in de Verenigde

diensten op alle continenten aan, maar

bereikbare, eigentijdse mens en zijn

Staten worden ‘uitgezonden’ soldaten

is een zelden benoemde factor in het

technologie onderzocht in een 21e-eeuws

heen en weer geslingerd tussen de brute

verzamelen van big data.

claire obscur.

werkelijkheid van het besturen van een
drone in Pakistan en het alledaagse

Josh Begley (Verenigde Staten)

gezinsleven, met stress en burn out als

Information of Note (2014)

gevolg.

Het dagelijks leven van islamitische
inwoners van New York door de ogen van

Catherine Balet

Mari Bastashevski (Rusland)

politierechercheurs die waren verbonden

It’s Nothing Personal (2015)

aan een geheim programma om moslims

De miljardenindustrie van elektronische

te bespioneren.

surveillance-apparatuur biedt zijn

Kurt Caviezel (Zwitserland)

Mark Curran (Ierland)

Lori Hepner (Verenigde Staten)

Animals. Bird/Insect (2000-2015)

The Economy of Appearances (2010-2015)

Status Symbols: A Study in Tweets

Public Hiding (2000-2015)

Met zijn etnografisch ingestoken project

(2009-2012)

Zonder een stap buiten de deur te doen,

tilt Curran de markt uit zijn abstractie

In lichtflitsen vertaalde woorden van

creëerde Kurt Caviezel een overzicht van

en laat hij zien dat de markt een

tekstuele updates op social media creëren

elk aspect van het leven aan de hand

onontkoombare, echte en indringende

digitale portretten, vluchtige momenten

stills van webcams in publieke en private

kracht is die centraal in onze levens staat.

van identiteit, tot de volgende update een

ruimtes over de hele wereld.

feit is.
Giorgio di Noto (Italië)

Max Colson (Groot-Brittannië)

The Iceberg (2014-2015)

Friendly Proposals for Highly Controlling

Anonieme en tijdelijke beelden uit

Environments (2014-2015)

drugsadvertenties van de zwarte markten

Het potentieel van een speelser en

in de anonieme krochten van internet,

daardoor minder bedreigende manier

afgedrukt om alleen zichtbaar te zijn met

van surveilleren, als reactie op slimme

het ultraviolette licht dat ook voor de

bewakingssystemen dragen bij aan een

opsporing van drugs wordt gebruikt.

continu gevoel van valse verdachtmaking.
Hasan Elahi (Verenigde Staten)
Thousand Little Brothers v2 (2015)

Lori Hepner

Na een zes maanden lang FBI-onderzoek

Max Colson

waarin hij bij vergissing werd genoemd

Hannes Hepp (Duitsland)

als terrorist, besloot Hasan Elahi de FBI

Not So Alone – Lost in Chatroom

te helpen en zichzelf vrijwillig te monitoren

(2012-2015)

om er zeker van te zijn dat de FBI weet

Portretten uit openbare chatrooms, waar

dat hij geen ‘plotselinge bewegingen’

de afgebeelde personen bezoekers

maakt.

seksuele beelden beloven om bezoekers
te verleiden tot het betalen voor ‘private

Anita Cruz-Eberhard (Zwitserland)
& David Howe (Verenigde Staten)

Arantxa Gonlag (Nederland)

time’, waardoor de kijker tegelijkertijd een

Security Blankets (2012-doorlopend)

Data Diary (2014-2015)

voyeur en een object van voyeurisme is.

Veiligheid als een serie warme dekens,

Een zoektocht naar de fysieke locaties

die door de verontrustende opdrukken

van digitale data en een antwoord op de

verwarrende positieve en negatieve

vraag wie de controle over onze digitale

emotionele connotaties aan het woord

identiteit heeft en hoe veilig die controle is.

‘veiligheid’ oproepen.
Andrew Hammerand (Verenigde Staten)
Anita Cruz-Eberhard (Zwitserland)

The New Town (Verenigde Staten, 2013)

Watch the Watchers! #02

Door een niet-beveiligde bewakings-

(2013-doorlopend)

camera via internet te bedienen, kon

Door de technologie die over ons waakt

Andrew Hammerand een voyeuristisch

Roc Herms (Spanje)

om te zetten in kunst, onderzoekt Cruz-

beeld van een dorp schetsen.

Hacer Pantallazo (2014-2015)

Hannes Hepp

Eberhard de wereldwijde, van bewaking

Om zijn hybride staat van ‘zijn’ tussen de

verzadigde cultuur met een esthetische

fysieke en virtuele wereld vast te leggen,

dimensie.

verzamelt Roc Herms met behulp van
kleine algoritmes de screenshots van
verschillende digitale apparaten en schrijft
hij zo de kroniek van zijn digitale leven.
Andrew Hammerand

Travis Hodges (Groot-Brittannië)

Daniel Mayrit (Spanje)

Arnold Koroshegyi

The Quantified Self (2014-2015)

You Haven’t Seen Their Faces (2014)

Hoewel individuele overwegingen net zo

In de verdachtmakende beeldtaal van de

kunnen verschillen als de verzamelde data,

bewakingscamera bracht Daniel Mayrit de

ontwikkelt self-tracking zich dankzij de

honderd machtigste mensen in The City

voor iedereen toegankelijke technologie

in beeld die door velen verantwoordelijk

van de smartphone en draagbare senso-

worden gehouden voor de economische

ren in hoog tempo tot een nieuwe trend.

crisis.

Heinrich Holtgreve (Duitsland)

Nate Larson (Verenigde Staten)

Cristina de Middel (Spanje/België)

The Internet as a Place (2013-2015)

& Marni Shindelman (Verenigde Staten)

Poly Spam (2009)

Op zoek naar de fysieke kern van het

Geolocation (2009-doorlopend)

Portretten van de afzenders van spam-

internet en een antwoord op de vraag

Foto’s van de exacte locatie waar Twitter-

mails die ons gouden bergen beloven,

wat dit netwerk der netwerken precies is,

berichten de wereld werden ingestuurd,

op de momenten dat ze hun mails waarin

reisde Heinrich Holtgreve naar de Noord-

opgespoord dankzij de publiek

ze onder het mom van barmhartigheid

Duitse kust, Egypte en Frankfurt.

toegankelijke gps-informatie in tweets.

appelleren aan onze hebzucht versturen.

Nate Larson & Marni Shindelman

Christina de Middel

Heinrich Holtgreve

Dina Litovsky (Verenigde Staten)

Mintio (Singapore)

Thiemo Kloss (Duitsland)

Untag This Photo (2010-2012)

The Hall of Hyperdelic Youths (2010)

Dark Blue (2012-2015)

Beelden van de beïnvloeding van het

Portretten van roerloze gamers en de

Uit verticale lijn opgebouwde portretten

publiek gedrag in het New Yorkse nacht-

virtuele werelden vol oneindige mo-

waarin het collectieve geheugen, data, on-

leven door de verwelkoming van digitale

gelijkheden waarin ze zich begeven,

line gedrag en computergebruik worden

camera’s, smartphones en online sociale

geschoten bij het licht van de monitoren

beschouwd tegen de achtergrond van

netwerken in domeinen die voorheen

waarachter ze zich verschansen.

transparantie, anonimiteit en ontbinding.

privaat waren.

Mintio

Thjiemo Kloss

Dina Litovsky

Arnold Koroshegyi (Canada)
Electroscapes (2011-2012)
De integratie van bewakingssoftware

Bas Losekoot (Nederland)

in een gelaagd fotografisch proces

In Company of Strangers (2014)

maakt de onzichtbare stroom data die

Waar de toegang tot internet vanaf onze

onophoudelijk in afgelegen, natuurlijke

mobiele telefoons online verbindt, is het

landschappen sijpelt met een esthetiek

in de publieke ruimte juist een masker van

van abstracte elementen zichtbaar.

onverschilligheid dat ons van elkaar en de
werkelijkheid afsluit.

Fernando Moleres (Spanje)

Doug Rickard (Verenigde Staten)

Henrik Spohler (Duitsland)

Internet Gaming Addicts (2014)

N.A. (2011-2014)

0/1 Dataflow (2000-2001)

Verslaafde internetgames in de op militaire

Met de camera op een statief voor zijn

De uniforme, lichtgrijze plaatsen waar

leest geschoeide afkickkliniek van kolonel

beeldscherm ging Doug Rickard op jacht

het echte hart van onze informatie-

Tao Ran, waar ze vaak samen met hun

naar ontregelende momenten in het col-

maatschappij klopt, staan symbool voor

ouders worden opgenomen.

lectieve bewustzijn van YouTube.

het samenspel en de gelijkwaardigheid
van data in het digitale tijdperk.

Julian Röder (Duitsland)
Mission and Task (2012-2013)
Beelden van het nieuwe Europese grensbewakingssysteem EUROSUR, waarmee
mensen worden gereduceerd tot data,
stromen, lichtpuntjes en signalen, en niet

Fernando Moleres

langer gezien als individuen.
Henrik Spohler

Fernando Pereira Gomes (Brazilië)
New World Observatory (2015)
Een commentaar op de hedendaagse

Waltraut Tänzler (Duitsland)

samenleving, waarin mensen in hokjes

Eyes on Border (Verenigde Staten, 2009,

worden gestopt, de financiële wereld op-

2013, 2015)

permachtig is en binaire bronnen onzicht-

Als virtual deputy maakte Waltraut Tänzler

baar het dagelijkse leven orkestreren.

screenshots van de video streams van de
bewakingscamera’s langs de Texaans-

Laís Pontes (Brazilië)

Mexicaanse grens die ze via internet mee

Born Nowhere (2011-2012)

hielp te bewaken.

Zelfportretten van digitaal gecreëerde persoonlijkheden, door Facebookgebruikers
voorzien van een biografie en karakter.

Julian Röder

Suikerfabriek Data Rush
Christopher Baker (Verenigde Staten)

James Bridle (Groot-Brittannië)

Sterling Crispin (Verenigde Staten)

Hello World! Or: How I Learned To Stop

Seamless Transitions (2014)

Data Masks (2013-doorlopend)

Listening and Love The Noise (2009)

De beoordeling, detentie en uitzetting van

Met driedimensionale, geprinte maskers

Nieuwe media zoals YouTube hebben het

vluchtelingen in Groot-Brittannië in een

die zijn geëvolueerd uit de algoritmen van

mensen in een welhaast verontrustend

film die in beeld brengt wat normaliter

de biometrische herkenningssoftware,

tempo mogelijk gemaakt om zich te uiten,

achter wetgeving en onverschilligheid blijft

wordt het surveillance-apparaat een spie-

maar worden ze gehoord of gaat hun

verscholen.

gel voorgehouden.

stem verloren in een kakofonie van andere
stemmen?

Christopher Baker

James Bridle

Sterling Crispin

Simon Høgsberg (Denemarken)

Joyce Overheul (Nederland)

Ivar Veermäe (Estland)

The Grocery Store Project (2015)

Rogier (2013)

Center of Doubt (2015)

Met huis-tuin-en-keuken gezichtsher-

Drie maanden lang volgde Joyce Overheul

Visualisatie en onderzoek naar de

kenningssoftware kon Simon Høgsberg

de zeventienjarige Rogier Hogervorst op

(on)zichtbaarheid van de infrastructuur

uit bijna honderdduizend straatfoto’s

social media, tot ze genoeg van de door

en representatie van computernetwerken

meer dan duizend gezichten identificeren

hem publiek gemaakte informatie had ver-

door een alternatieve visuele weergave

en onderbrengen in een matrix vol

zameld om er een roman op te baseren.

van de thema’s die met informatie-

opkomende en wegebbende patronen.

technologie samenhangen.
Addie Wagenknecht
(Verenigde Staten/Oostenrijk)
xxxx.xxx, uit de serie Data and Dragons
(2014)
Een grafrede voor de tijd dat surfen op
internet een anonieme bezigheid was, in

Simon Høgsberg

de vorm van een installatie die data uit zijn
omgeving ondeschept en in servers lijkt

Wendy McMurdo (Groot-Brittannië)

Joyce Overheul

deelt.

Indeterminate Objects (2015)
Onderzoek naar onze evoluerende relatie
met simulatie en digitaal gegenereerde

Rutger Prins (Nederland)

informatie, waardoor de scheidslijn tussen

Discord. Uit de serie ‘Personal Effects’

de werkelijke en virtuele wereld verdwijnt.

(2015)
De volledige verwoesting van geliefde,
maar verouderde en overbodige objecten
die een grote invloed hebben gehad als
passend afscheid en mogelijke uitweg uit
de digitale predestinatie.

Wendy McMurdo

Jennifer Lyn Morone (Verenigde Staten)
Jennifer Lyn MoroneTM Inc
(2014-doorlopend)
Door zelf een bedrijf te worden, wil
Jennifer Morone haar haar gezondheid,
erfelijkheid, persoonlijkheid, mogelijkheden, ervaring, potentieel, en goede en
slechte kanten te gelde te maken en zo de
prijs van een individu bepalen.

te verwerken, maar de uitkomsten nooit

Rutger Prins

Addie Wagenknecht

Suikerfabriek DOUG MENUEZ - Fearless Genius
Doug Menuez (Verenigde Staten)
Fearless Genius: The Digital Revolution in
Silicon Valley 1985-2000 (1985-2000)
Begonnen in 1985 met Steve Jobs,
legde Doug Menuez vijftien jaar lang de
inspanningen van een besloten groep
ingenieurs, ontwerpers, ondernemers en
investeerders in Silicon Valley vast.
Doug Menuez

Suikerfabriek PULSE
Martin Bogren (Zweden)

Boris Eldagsen (Duitsland)

Nicolas Janowski (Argentinië)

Hollow (2012-2015)

How To Disappear Completely /

The State of Things (2012-2013)

Een persoonlijke en subjectieve beleving

The Poems (2008-doorlopend)

Beelden met een grote verhalende kracht

van de lange Zweedse winters, door

Zonder gebruik te maken van

die voortkomen uit de persoonlijke be-

Martin Bogren omschreven als een

buitensporige effecten, combineert Boris

hoefte aan expressie, die voor Janowski

periode van wachten – op iets dat moet

Eldagsen de technieken van straat- en

zijn bevrijding van vooroordelen, angsten

beginnen of juist moet eindigen.

geënsceneerde fotografie om beelden van

en vergissingen uit het verleden markeert.

het onbewuste te creëren die het midden
Stép

houden tussen schilderkunst, film en

Nicolas Janowski

theater.
Ilias Georgiadis (Griekenland)
Over|State (2012-doorlopend)
Ilias Georgiadis gebruikt zijn camera om
die instinctieve drang – zijn drang – naar
afzondering en verlangen naar de zelfkant
van de maatschappij te observeren en zijn

Katrin Koenning (Duitsland)

demonen te bevechten.

Glow (2013-doorlopend)
Gezichten, lichaamsdelen en alledaagse
voorwerpen die tegen een donkere

Martin Bogren

achtergrond een fel, spookachtig licht
weerkaatsen dat de vergankelijkheid van
de wereld om ons heen onderstreept.

Stéphane Charpentier (Frankrijk)
Eclairages (2004-doorlopend)
Existentialistische beelden die het midden

Helio Léon (Spanje)

houden tussen een fotodagboek en straat-

The Purple Room (2012)

fotografe en een pad vormen naar een

Helio Léon trok naar Istanboel en trof een

dubbelzinnige wereld waarin de wonden

stad die in hoog tempo wordt verwoest,

en gevoelens van angst van onze wereld
aan de oppervlakte worden gebracht.

met verwondingen die zijn eigen wonden
Stéphane Charpentier

weerspiegelden: angsten, obsessies,
rouw en intimiteit.

Morten Andersen, Nobuyoshi Araki,

Ronny Sen (India)

Magdalena Świtek (Polen)

Jacob Aue Sobol, Machiel Botman,

Khmer Din (2012)

Borderlines (2011-2015)

Krass Clement, Antoine D’Agata,

De duistere, nachtelijke kant van de

Een persoonlijke kijk op de wereld, waarin

JH Engström, Stephen Gill, John

Cambodjaanse stad Siem Reap,

elke foto verhaalt over de continuïteit van

Gossage, Todd Hido, Takashi Homma,

waar Ronny Sen zowel beslissende

het lichaam, de fragmentatie van tijd en de

Osamu Kanemura, Rinko Kawauchi,

als schijndode momenten vastlegde

ogenschijnlijke onvoorspelbaarheid

Keizo Kitajima, Takuma Nakahira,

en een sterke gelijkenis zag met zijn

van ons bestaan.

Asako Naharashi, Mika Ninagawa,

gedesillusioneerde eigen gevoel.

Katsumi Omori, Koji Onaka, Martin
Parr, Anders Petersen, André Principe,

Ronny Sen

Munemasa Takahashi (Japan)
Laying Stones (2015)

Leo Rubinfien, Ken Schles, Joachim

Tijdens de Japanse traditie van ‘stenen

Schmid, Oliver Sieber, Alec Soth, Katja

leggen’ fotografeerde Munemasa

Stuke, Aya Takada, Ali Taptik and Terri

Takahashi bloemen, planten en lichamen

Weifenbach.

van mensen, zaken die allemaal aan hun

On Daido (2015)

einde zullen komen om in een andere

31 fotografen en 21 schrijvers brachten

vorm tot nieuw leven te leiden.

een eerbetoon aan de Japanner Daido
Moriyama, een van de belangrijkste

Rogier ten Hacken (Nederland)

hedendaagse fotografen, die tegelijkertijd

Muteness (2010-2014)

een hommage aan de fotografie in brede

In een dromerige toestand reisde Rogier

zin is.

ten Hacken door het land, onderwijl
grondig om zich heen kijkend en intuïtief
fotograferend wat zijn aandacht trok of zijn

Léonard Pongo (België)
The Uncanny (Congo, 2011-2013)

Yusuf Sevinçli (Turkije)

Het dagelijkse leven in de wijken van de

Good Dog (2008-2012)

miljoenensteden Kinshasa, Kananga

Alledaagse taferelen in rauw, grofkorrelig

en Lubumbashi in Congo, buiten de

zwart-wit, uit schijnbaar vervlogen tijden,

brandhaarden om.

uit de Istanboelse wijk die dezelfde

gevoelstoestand weerspiegelde.
Rogier ten Hacken

bijnaam draagt als Daido Moriyama’s foto
Alisa Resnik (Rusland)

Stray Dog draagt.

One Another (2008-2015)
Een eindeloze nacht, die zich uitstrekt
over Berlijn en Sint-Petersburg, en
binnendringt in afgeleefde interieurs

Gihan Tubbeh (Peru)

waarin mensen voorbijlopen of poseren,

Nights of Grace (2012)

en een getroubleerd universum vormen,

Gihan Tubbeh documenteert de meest

gefotografeerd in zware kleuren.

primitieve menselijke instincten en ziet het
lichaam als een slagveld van verlangens

Alisa Resnik

en destructie.
Gihan Tubbeh

Yusuf Sevinçli

Noorderlicht Fotogalerie Making Oneself
William Kayamba

Papa Shabani

Supranav Dash (India)

Keep the Best of Your Life (jaren zeventig)

Le Studio Boda Boda (2014)

Marginal Trades (2011-2015)

Fotoboek uit de jaren zeventig van de

Eerder dit jaar nam Papa Shabani deel

Aan de hand van een negentiende-eeuws

vorige eeuw, waarvan het origineel

aan een kunstevenement waarvoor hij

onderzoek legde Supranav Dash de snel

van begin tot eind handgemaakt is,

een fotostudio bouwde op een bodaboda

verdwijnende handel, zaken en beroepen

met van filmsterren voor de covers en

(fietstaxi).

in India systematisch vast, waarmee

telefoonkabels om de pagina’s te binden.

Papa Shabani

hij tevens de potentie van fotografie
om mensen te ordenen en controleren
benadrukt.

Arthur Kisitu
The Portrait Home (2014)
In zijn fotostudio The Portrait Home

Dow Wasiksiri (Thailand)

combineert Arthur Kisitu zijn passies –

Street Fashion (2014-2015)

fotografie, licht en dans – bij het maken

De negentiende-eeuwse openlucht

van portretten van mensen die

fotocabine van rondreizende fotografen in

ontsnappen aan de dagelijkse stedelijke

een nieuwe, alledaagse context geplaatst.

beslommeringen.

Edward Lule
Self Portraits (door onbekende
Oegandese studiofotografen, Edward
Lule en Papa Shabani) (vroege jaren
zeventig-2015)
Een combinatie van de zelfportretten en
houtsculpturen die Edward Lule sinds de
Arthur Kisitu

vroege jaren zeventig maakte, tonen zijn
gevoel voor mode en zijn kwaliteiten als
kunstenaar en worden aangevuld met

Andrea Stultiens

eigentijdse foto’s van Papa Shabani.

Kitgum Studio’s (2006)
Een wereldreis langs de zes fotostudio’s

Musa Katuramu

van de Noord-Oegandese stad Kitgum.

Portretten (jaren veertig tot jaren zeventig)

Dow Wasiksiri

De portretten van Musa Katuramu
Rumanzi Canon

geven een ongebruikelijk en ontroerend

Posers (2011-ongoing)

beeld van mensen die werden gefotogra-

Abednego Trianto (Indonesia)

The Man (2011-ongoing)

feerd door iemand die een van hen

Java Photo Studios (2015)

Portretten van etalagepoppen uit kleding-

was, wat in het Oeganda van toen niet

What Am I Going to Be When I Grow Up?

winkels in Kamapal en een grote diversiteit

vanzelfsprekend was.

Raden Ayu of Course (2015)

aan mannen, allen belichaamd door hem.

Musa Katuramu

Onderzoek naar de paralellen van de
fotografische cultuur op Java en de

Elly Rwakoma

koloniale agro-industrie enerzijds en

Studiowerk jaren zeventig en tachtig

de instandhouding van de ongelijkheid

Beelden die Elly Rwakoma maakte in

tussen mannen en vrouwen binnen lokale

zijn studio en donkere kamer in de jaren

elites anderzijds.

zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

Liana Yang (Singapore)

Eiffel Chong (Maleisië)

Nepal Picture Library (Nepal)

May It Be, with Purpose and Desire (2015)

Royal Malaysia Police (2012)

Retelling Histories (2011-2015)

Risografische afdrukken die de inheemse

Met foto’s uit een verlaten politiebureau

Een collectieve inspanning in de

portretten de landschapsfotografie uit de

illustreert Eiffel Chong de institutionele

reconstructie van de Nepalese

koloniale tijd tonen als een manifestatie

ineenstorting van het koloniale, visuele

geschiedenis middels studioportretten.

van koloniale onderdrukking en exploitatie.

staatssurveillanceapparaat.
Eiffel Chong

Liana Yang

Agan Harahap (Indonesia)
Mardjiker Photo Studio (2015)
Een samensmelting van het koloniale
verleden en het postkoloniale heden
in een fictieve inheemse commerciële
fotostudio uit de koloniale tijd.
Samsul Alam Helal (Bangladesh)
Love Studio (2012-2015)
In de Love Studio kunnen inwoners uit
de nabije omgeving terecht om hun
droomportret voor het nageslacht te
creëren.

Agan Harahap

Nepal Picture Library

