UITNODIGING LEZING

fotosz.nl presenteert

Donderdag 9 december 2010

20.00 uur

Emy Thorissen - presentatie over fotograaf Martien Coppens
Tjabine Guntlisbergen - audiovisuele presentatie over fotograaf Harry Guntlisbergen
Emy Thorissen is als conservator werkzaam bij de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg
en ondermeer verantwoordelijk voor de collectie van de fotograaf Martien Coppens.
Martien Coppens (1908-1986) is vooral bekend geworden door zijn contrastrijke zwart-wit foto’s van
verweerde koppen van Brabantse boeren, het fraaie beeldhouwwerk van de Sint-Janskathedraal in
Den Bosch en de spookachtige boomstronken in De Peel. Dat zijn oeuvre veel omvangrijker is, toonde
de overzichtstentoonstelling Bezielde Beelden in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam in 2008.
Coppens wordt beschouwd als een van de belangrijkste fotografen van Nederland.
De lezing vindt plaats naar aanleiding van het Martien Coppensproject van de Brabant-Collectie en de
fotowedstrijd die in het kader van dit project werd uitgeschreven.
Info: www.fotobankmartiencoppens.nl
Harry Guntlisbergen (1934-2001) was een bescheiden amateurfotograaf die het landschap, de
dorpsgezichten en de mensen in Brabant, Limburg en België vereeuwigde. Zijn grote voorbeeld was
de bekende fotograaf Martien Coppens (1908-1986). De gelijkenis is duidelijk te zien, zowel in de keuze
van onderwerpen als in het sterke lichtdonker contrast. Uit de foto’s van Guntlisbergen spreekt een zelfde
waardering voor de gewone mens en respect voor het zware boerenleven. Maar ook eenzelfde
gedrevenheid om de schoonheid van landschappen, gebruiken en gebouwen vast te willen leggen. In de
wetenschap dat de tijd voortschrijdt en veel zal verdwijnen. Zijn dochter Tjabine Guntlisbergen
maakte een boeiende audiovisuele presentatie van zijn werk, gecombineerd met muziek van de
Brabantse troubadour Ad de Laat (1947-1995).
Info: www.harryguntlisbergen.nl
Algemene informatie
Lokatie

Galerie Pennings
Geldropseweg 61B (eerste etage)
Eindhoven

Tijd

Ontvangst: vanaf 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur. Afsluiting: 22.00 uur

Kosten

€ 7,50 p.p. inclusief ko

en thee

Aanmelden via: info@fotosz.nl
In uw e-mail graag vermelden: uw naam, aantal personen en dat u komt voor de lezing
op donderdag 9 december 2010.
Contactgegevens
Joyce van de Ven, secretaris fotosz.nl
Tel. 040 293 02 70
e-mail adres info@fotosz.nl
website
www.fotosz.nl

