Op 11 december 2018 zal Teresa Kwiecien, fotohistorica,weer een lezing geven over
fotografie. Haar vorige lezing “ Beroemde Foto’s” in 2017 werd door de deelnemers als zeer
goed beoordeeld. Zij zal nu een voordracht houden met als titel Anonieme Foto’s.
In archieven, op internet en in familiealbums circuleren grote aantallen foto’s, waarvan men
niet weet door wie, wanneer of waarom zij zijn gemaakt. Rondom deze anonieme foto’s hangt
altijd een waas van geheimzinnigheid. Onze verbeelding krijgt de kans om op basis van de
afbeelding een eigen verhaal te verzinnen. Maar de vraag is ook wat is de betekenis van deze
anonieme foto’s, hoe, wanneer en door wie ze uit de vergetelheid zijn gehaald en wat ze zo
bijzonder maakt. Teresa Kwiecien zal hierover boeiend en uitgebreid vertellen.
Locatie:
Datum en Tijd:
Aantal deelnemers:
Kosten:
Aanmelden:

Fotogalerie Objektief, Walstraat 33,7511 GE, Enschede.
Dinsdag 11 december 2018, 20.00 – 22.00 uur.
20.
€ 5,--.
door opgave bij secretaris afdeling Twente (Herman Nijhuis), bij
voorkeur via het contactformulier van onze website
https://www.fotobondafdelingtwente.nl onder vermelding van
Anonieme Foto’s.
U ontvangt een bevestiging van uw deelname. In deze bevestiging staat
vermeld naar welke bankrekening u het bedrag van € 5,-- moet
overmaken. Na overmaking is uw deelname definitief.

Bij meer dan 20 deelnemers wordt de lezing herhaald.
Teresa Lidia Kwiecień is fotohistorica. Zij voltooide de Master Photographic Studies aan de
Universiteit van Leiden. Daarna heeft zij onderzoek gedaan naar twee fotoarchieven van de
Nederlandse fotografen: de nog levende Michel Szulc-Krzyżanowski en de in 1942 overleden
amateurfotograaf Frank Scholten. Hierover schreef zij een artikel in Geschiedenis van de Nederlandse
fotografie (fotolexicon) in december 2008. Tegenwoordig houdt zij zich bezig met het verdiepen en
verbreden van de kennis over het medium fotografie. Daarnaast geeft zij lezingen en cursussen over
diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de fotografie.

