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Open for Business 
De fotografen van het fotoagentschap Magnum Photos documenteren 
al meer dan 75 jaar ’s werelds belangrijkste gebeurtenissen en verborgen 
verhalen. Het meeste werk is autonoom, maar veel van hen hebben tege-
lijkertijd ook gewerkt in opdracht. Vanaf het begin van Magnum heeft de 
balans tussen autonoom werk en werk in opdracht geleid tot felle discus-
sies tussen de leden van het agentschap. Deze tentoonstelling focust zich 
op dit werk in opdracht, een kant van Magnum die het grote publiek niet 
of nauwelijks kent, en waarmee de aangesloten fotografen zichzelf zelden 
promoten. Opgedeeld in acht hoofdstukken is een variatie aan commer-
ciële opdrachten te zien, van de jaren 1950 tot zeer recente opdrachten 
uit 2019; van carte blanche groepsopdrachten voor overheden tot aan de 
hipste modefotografie, en van chique uitgaven voor grote industrieën tot 
aan reportages in dienst van ngo’s. Deze tentoonstelling toont daarmee 
de realiteit van een carrière in de fotografie. Zij onthult interacties tussen 
commerciële en onafhankelijke productie, benadrukt de manier waarop 
fotografen de visuele taal van bedrijven vormden of veranderden en hoe 
ze met opdrachten hebben gespeeld via hun eigen vrije interpretatie, 
resulterend in verrassende, ironische en humoristische uitkomsten.

Open for Business – Magnum Photographers on Commission

t/m 7 sep

Foam, Keizersgracht 609, Amsterdam

foam.org

  Marilyn Monroe in de Nevada-woestijn, haar tekst repeterend voor de lastige scène die ze zo 
dadelijk met Clark Gable gaat opnemen voor de film The Misfits, 1960.  © EVE ARNOLD/ MAGNUM PHOTOS

  Advertentie voor Baccarat, 2005.  © MARTIN PARR / MAGNUM PHOTOS

In Focus

Fototentoonstellingen/-evenementen

Bij elkaar, met elkaar  
Ontmoeting in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland 
verstrekt jaarlijks een docu-
mentaire foto-opdracht om 
een bijdrage te leveren aan 
de visuele geschiedschrijving 
van Noord-Holland. 
Door middel van de visie van 
de fotograaf op de (maat-
schappelijke) werkelijkheid 
wordt een voortdurend aan 
verandering onderhevig tijds-
beeld op persoonlijke wijze 
vastgelegd. Eerder kregen 
onder anderen Heleen Peeters, 
Lars van den Brink, Ahmed 
Polat en Natascha Libbert de 
opdracht en dit jaar is voor 
Martijn van de Griendt gekozen. 
Zijn werk is sfeervol, intiem, 
kleurrijk en rauw. In zijn 
(documentaire) beelden laat 
hij de geportretteerden – vaak 
jongeren – van hun kwetsbare 
kant zien. Van de Griendt gaat voor de provincie op zoek naar 
ontmoetingen tussen mensen. Hij bezoekt hiervoor evenementen 
in de provincie, buurthuizen en andere openbare plekken die 
mensen ruimte bieden om bij elkaar te komen, en legt hier toeval-
lige ontmoetingen vast. Zo ging hij onder meer al naar het carnaval 
in Middenmeer, de postzegelvereniging Santpoort en was hij erbij 
toen eindexamenscholiere Puk door 500 motorrijders naar haar 
eindexamengala werd gebracht.

noord-hollandsarchief.nl

martijnvandegriendt.nl

  Carnaval.  © MARTIJN VAN DE GRIENDT

  Martijn van de Griendt.  
© LYNN VAESSEN
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© ELKE SMETS, GABY VAN DEN BROEK, DAMERA RIBBE EN IVY VAN MULLEKOM

Grutto!  
De reis van onze nationale vogel
Na de Nieuwe Wildernis en WAD is er een nieuwe natuurdocumentaire 
van Ruben Smit Productions met ditmaal de grutto als hoofdrolspeler. 
Een oer-Hollandse weidevogel die symbool staat voor een landbouw-
systeem met hoge biodiversiteit. Sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw is de populatie grutto’s met bijna 70% afgenomen. Nederland is  
voor de broedvogelpopulatie van de grutto’s zeer belangrijk; het over- 
grote deel broedt in Nederland. Het verhaal van de afname van de 
grutto is het verhaal van de verandering van het landbouwsysteem – 
en niet alleen in Nederland. De crew volgt de grutto op zijn reis van 
Senegal via Portugal naar Nederland en Estland, en laat zien hoe hard 
de grutto moet werken om te kunnen overleven in een wereld van 
mensen. En hij toont de mensen die de vogel willen beschermen, 
maar ook hoe moeilijk dat vaak is. 
Grutto! is vanaf 7 juli te zien in de bioscopen.

rubensmitproductions.nl
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Project Evia
Elke Smets, Gaby van den Broek, 
Damera Ribbe en Ivy van Mullekom zijn 
vier studenten aan de Fotovakschool 
in Eindhoven. Samen hebben ze Project 
Evia gemaakt. Het Griekse eiland Evia 
werd afgelopen zomer zwaar getroffen 
door natuurbranden die sterk samen-
hingen met het extremer wordende weer. 
Het brandende Evia werd aan zijn lot 
overgelaten, met een zwartgeblakerd
landschap, miljoenen bezittingen die 
letterlijk in rook zijn opgegaan en het verlies van veel banen als gevolg. 
Bossen, woningen, bijenkorven, landbouwgronden, wijn- en boom-
gaarden zijn verloren gegaan. Een tragische situatie, zowel op ecolo-
gisch als economisch gebied. De vier fotografen reisden af naar het 
eiland om de gevolgen van de branden vast te leggen in portretten, 
landschappen en autonome beelden. Opbrengsten uit het project 
zullen ten goede komen aan de inwoners van Evia.

De Kruisruimte Eindhoven

13 t/m 19 juli

Generaal Bothastraat 7E, Eindhoven

dekruisruimte.nl

projectevia.nl
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In Focus

Ouders
In deze laatste grote tentoonstelling van conservator Wim van Sinderen 
hebben ouders de hoofdrol. Via hun werk geven ruim dertig kunstenaars-
fotografen een inkijk in de relatie met hun ouders, van liefdevol en teder 
tot afstandelijk of verstoord. Ook toont de tentoonstelling de uiteen-
lopende manieren waarop de makers te werk gaan. Waar de ene foto-
graaf een gevoelig portret schiet, kiest de ander juist voor een concep-
tuelere benadering van het onderwerp. 
In sommige gevallen is het werk documentair en kiest de fotograaf 
ervoor om (professionele) afstand tussen zichzelf en zijn ouders te 
creëren. Anderen tonen geënsceneerde verhalen en deinzen niet terug 
voor het theatrale of zelfs banale. Een meer ingetogen en soberdere 
aanpak, maar net zo conceptueel, resulteert in beelden van ruimtes 
en objecten die herinneringen oproepen aan (een van) de ouders. 
Met: Jan Banning, Renate Beense, Nina Berman, Paul Blanca, Alex Blanco, 
Diana Blok, Jesper Boot, Eddy Posthuma de Boer, Tessa Posthuma de 
Boer, Melanie Bonajo, Theo Bos, Koos Breukel, Corbino, Deanna Dikeman, 
Cobie Douma, Bruno van den Elshout, Colin Gray, Paul Hartland, 
Eddo Hartmann, Pieter Hugo, Marijn de Jong, Ata Kandó, Erik Kessels, 
Dirk Kome, Paul Kooiker, Cees Krijnen, Frederick Linck, Peter Martens, 
Arno Nollen, Erwin Olaf, Cas Oorthuys, Colin Pantall, Robin de Puy, 
Bert Sissingh, Paddy Summerfield en Pippilotta Yerna.

Ouders

2 jul t/m 30 nov

Fotomuseum Den Haag

Stadhouderslaan 43, Den Haag

fotomuseumdenhaag.nl

Vroege foto’s van Japan
De foto’s die Antoon Bauduin rond 1865 in Japan maakte, geven 
een inkijkje in het land op het moment dat het zijn grenzen opende. 
Het was het einde van de speciale relatie die Japan en Nederland sinds 
de 17de eeuw hadden. Antoon Bauduin (1820-1885) arriveerde in 1862 in 
Japan, om op uitnodiging van de Japanse regering als arts les te geven 
aan de Nagasaki Yojosho Medical School. Tegelijkertijd was zijn broer 
Albert (1829-1890) werkzaam voor de Nederlandse Handel-Maatschappij 
op Dejima, een kunstmatig eiland in de baai van Nagasaki. Antoon legde 
met zijn camera veel mensen uit zijn directe omgeving vast. Hij fotogra-
feerde collega’s, studenten, vrienden en kennissen, maar ook de omge-
ving van Nagasaki. Zijn beelden geven een uniek tijdsbeeld van een land 
in verandering: schepen die voor anker liggen in de baai van Nagasaki, 
samoerai, boeren tijdens de oogst en een portret waarop Bauduin zelf 
poseert met een Japanse collega van het ziekenhuis waar hij lesgaf. 
De broers kochten ook foto’s. Dit deden ze vooral wanneer ze op reis 
waren in Japan en op de lange heen- en terugreis naar Europa. Een 
selectie hiervan is ook te zien in de tentoonstelling. Nadat Antoon en 
Albert Japan verlieten, werd hun collectie foto’s in de familie bewaard. 
Pas nadat in 1985 brand was gesticht in het huis van de familie, werden 
de foto’s herontdekt in een kist. In 2016 schonken de erfgenamen 121 
foto’s aan het Rijksmuseum. Nu de restauratie van de deels verbrande 
foto’s voltooid is, worden er bijna vijftig voor het eerst tentoongesteld. 

Vroege foto’s van Japan 

1 jul t/m 4 sep

Rijksmuseum

Museumstraat 1, Amsterdam

rijksmuseum.nl

  ‘Antoon Bauduin, 
Twee samurai (detail), c. 1865’. 

SCHENKING AFKOMSTIG UIT DE 
BAUDUIN-COLLECTIE VAN MEVROUW 

M.A. VAN MUNSTER VAN HEUVEN-
SPRENGER VAN EYK, WARNSVELD

  Corbino (Nederland, 1959), Mijn vader in de studio, 2002.
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