PERSBERICHT
BUITENGEWONE FOTOTENTOONSTELLING IN GRAND CURTIUS IN
HET KADER VAN EUROPALIA INDONESIA
« DANS IN INDONESIE / MAGNUM PHOTOS »
9/11/17 > 14/01/18
In het kader van EUROPALIA INDONESIA stelt Grand Curtius van 9 november 2017 tot 14
januari 2018 een buitengewone tentoonstelling voor die speciaal werd bedacht voor het
museum dat een selectie foto’s onthult van drie grote fotografen van het bekende agentschap
Magnum.
De tentoonstelling « Dans in Indonesië/Magnum Photos » nodigt u uit om terug te keren naar
de oorsprong van die dansen, met zeer geritualiseerde en levendige aspecten, aan de hand
van werk van drie belangrijke fotografen uit de 20e eeuw: Henri Cartier-Bresson (1908-2004)
en George Rodger (1908-1995), beide mede-oprichters van het bureau Magnum en Burt
Glinn (1925-2008), voormalig voorzitter van Magnum.
Het thema van dansen, rituelen en religies is tegenwoordig een massa attractie in Indonesië
en wordt opgenomen in heel wat toeristische trajecten waardoor ze soms hun heilig karakter
verliezen dat diep verankerd zit in de Indonesische cultuur.
Een vijftigtal fotografen, in zwart wit en in kleur, zijn aanwezig in Grand Curtius. Dit is een
nooit eerder getoonde tentoonstelling. Ze werd speciaal opgezet door de Musées de Liège
in het kader van het festival EUROPALIA INDONESIA, in partnerschap met Magnum Photos
en met de steun van de Fondation Henri Cartier-Bresson. Ze schrijft zich eveneens in binnen
het kader van de manifestaties van de 70e verjaardag van het Magnum Photos agentschap
dat in 1947 werd opgericht.
De geselecteerde foto’s omvatten een periode van 20 jaar en werden voornamelijk genomen
op de eilanden van Bali, Sumatra en Java, tijdens deze zeer theatrale dans van Baris, Legong,
Ketjak en Barong. Cartier-Bresson is ernaar toe gereisd in 1949, George Rodger in 1953 en
Burt Glinn in 1969. Hun afbeeldingen, die nooit eerder werden samengebracht, waren tot op
heden nog nooit eerder in een tentoonstelling te zien.

Magnum Photos
Magnum Photos is opgericht in 1947, of twee jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ze dankt
haar bestaan aan vier fotografen: Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger en
David « Chim » Seymour. Ze richten Magnum op naar hun beeltenis. Een bureau dat evenveel
belang hecht aan wat gezien wordt als de manier waarop.
Magnum, dat oorspronkelijk gevestigd is in Parijs en New York (tegenwoordig eveneens in
Londen en Tokyo) neemt op radicale wijze afstand van de conventionele perspraktijken van
die periode: enerzijds door haar structuur, die van een coöperatieve van aandeelhoudersfotografen, anderzijds door de eisen van auteursrechten als exclusieve eigendom van
fotografen.
Met Magnum Photos geven fotografen zich de middelen tot onafhankelijkheid, het niet te
missen gevolg van hun engagement. De keuze van reportages, hoe lang ze duren, de selectie
van de foto’s, de eigendom van de negatieven, de beheersing van de copyright en controle
van de verspreiding: alle attributen van het statuut van de auteur worden bepaald.
De rekrutering van de nieuwe leden, trouw aan het statuut van het bureau, is een strikte
onderneming. De kandidaat fotograaf is onder observatie voor een periode van acht jaar,
alvorens hij lid en dus aandeelhouder kan worden. Hij moet het bewijs leveren van zijn
bijzonderheid, zowel door zijn fotografische stijl als ernst, het doorzettingsvermogen van zijn
werk van documentatie en informatie. Het procedé is lang en nauwkeurig en biedt Magnum
de mogelijkheid om even diverse benaderingen van de realiteit als auteurs te
vertegenwoordigen.
Tegenwoordig bestaat het collectief uit haast 80 fotografen, waarvan 60 leden.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Adres
Féronstrée 136
4000 Luik
Data
9/11/17 > 14/01/18
Open
Van maandag tot zondag: 10u – 18u.
Gesloten op maandag en op 1/01 – 1/05 – 1, 2 & 11/11 – 25/12
Tarieven
Volwassen 5 €
Senioren, groepen, 14-25-jarigen, studenten, werklozen 3 €
Artikel 27 1,25 €
Gratis -14
Reductietarief voor de expo “Koninkrijken van de Zee. Archipel” in La Boverie op vertoon
van toegangsticket van de expo Magnum
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https://europalia.eu
http://grandcurtiusliege.be
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