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In de hoofdrol Chas Gerretsen

Wegens succes verlengd t/m 8 mei 2022

Sinds 15 oktober 2021 is in Nederlands Fotomuseum de eerste overzichtstentoonstelling van de

Nederlandse fotograaf Charles (Chas) Gerretsen (1943) te zien: In de hoofdrol Chas Gerretsen.

In de tentoonstelling is, naast zijn beroemde foto’s, ook veel niet eerder getoond werk te zien.

Het oeuvre van Chas Gerretsen raakt aan belangrijke thema’s: bestaat er zoiets als objectieve

journalistiek? Moet je stelling nemen als fotograaf? Kan een foto schuldig zijn? De oorlog in

Vietnam, de staatsgreep in Chili maar ook beroemdheden als John Travolta en Dennis Hopper

maken deel uit van de foto-carrière van Gerretsen. Net als het beruchte portret van dictator

Pinochet met zonnebril uit 1973. Het is de eerste overzichtstentoonstelling die het Nederlands

Fotomuseum maakt met een levende collectie-fotograaf. Het archief van Gerretsen bevindt zich

sinds begin jaren negentig in het depot van het Nederlands Fotomuseum, waar ruim 175

oeuvres worden bewaard van fotografen uit Nederland.

Wegens succes is de tentoonstelling, die oorspronkelijk tot en met 22 april te zien

zou zijn, nu verlengd tot en met 8 mei 2022. 

Lees meer over de tentoonstelling op onze website.

_________________________________________

https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/chas-gerretsen-overzichtstentoonstelling-2/


Chas Gerretsen signeert zijn publicatie © Fred Ernst

Rondleiding door Chas Gerretsen

Chas Gerretsen is in Nederland! Op woensdag 13 en donderdag 14 april 2022 is de fotograaf in

het Nederlands Fotomuseum waar hij twee gratis rondleidingen geeft en beschikbaar is om zijn

publicaties te signeren. In de museumwinkel zijn de volgende publicaties te koop:

In de hoofdrol Chas Gerretsen (Catalogus Nederlandstalig)Lecturis | Nederlands

Fotomuseum | ISBN 9789462264090 | € 35,00

Starring Chas Gerretsen (Catalogus Engelstalig)Lecturis | Nederlands Fotomuseum | ISBN

9789462264069 | € 35,00

Het wonderbaarlijke en vreemde leven van Chas Gerretsen Boom Uitgevers, ISBN

9789024434473 | € 24,50

Apocalypse Now, The Lost Photo Archive Prestel Publishing, ISBN 978-3791388083 | €

44,90

De rondleidingen zijn gepland om 11.30 en 15.00 uur voor max. 12 bezoekers per keer.

_________________________________________

Noot voor de redactie
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Voor meer informatie over de tentoonstelling, beeldmateriaal, interviewverzoeken of voor een

persbezichtiging, neem contact op met:

Klik hier voor de persmap

_________________________________________

Bezoekers Het Oordeel | Buiten redelijke twijfel? | Jan Banning & Christina Boyer © Fred

Ernst

Nu te zien

In de hoofdrol

Chas Gerretsen

Verlengd t/m 8 mei.

Het Oordeel | Buiten redelijke twijfel? 

Jan Banning & Christina Boyer

Te zien t/m 19 jun.

Jeanine Roersma
pers@nederlandsfotomuseum.nl
010 203 0430
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OVER NEDERLANDS FOTOMUSEUM

Renaissance 

Angèle Etoundi Essamba

Op de ramen t/m 22 apr.

De collectie belicht door...

Artificiële Intelligentie

Te zien t/m 30 apr.

Verwacht

Verbeelding

Verwacht: 20 mei. t/m 25 sep. 2022

Typisch Nederland

Jan Dirk van den Burg

Verwacht: 2 jul. t/m 30 okt. 2022

Johan van der Keuken

Verwacht: 7 okt. 2022 t/m 5 feb. 2023

https://nederlandsfotomuseum.pr.co/images/427957


Nederlands Fotomuseum: visuele verhalen die ertoe doen 
Het Nederlands Fotomuseum waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maakt
dit toegankelijk voor het publiek. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen
en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die
ertoe doen.

Nederlands Fotomuseum
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