Is het nu een kunstwerk?
Geef dit voorwerp
een plek in het museum.
Waar zou je het leggen?
Plaats je er uitleg bij?
Geef je het een titel?

OP STAP IN
HET FOMU
Ontdek de tentoonstellingen met leuke doeopdrachten en prikkelende vragen. Sta wat langer
stil bij de foto’s aan de muur en filosofeer erop los
met je familie of vrienden.

EAMONN
DOYLE

Onverwachte, verrassende, zelfs
schokkende combinaties in de kunst

READY
MADE

Haal iets uit je zak,
de tas van je mama,
de broekzak van je papa
of vraag de horloge van
je nonkel…

Gewone, alledaagse dingen
worden kunst.

1e verdieping

© Lynne Cohen

Kies een foto van een interieur.
Wie woont of werkt hier?
Wie heeft deze ruimte ingericht?
Verzin een personage en beeld die uit.
Maak een foto, filmpje of
tekening van je personage.

SURREALISME

LYNNE COHEN toont
vreemde plaatsen
waaruit de mensen
verdwenen zijn,
maar waarin je
hun sporen kan
terugvinden.

LYNNE
COHEN
Bekijk de foto’s in deze ruimte.
Wat gebeurt er?

EAMONN DOYLE

2e verdieping

Een reeks, een opvolging van
gebeurtenissen of fragmenten

MARTINE FRANCK

4e verdieping

SEQUENTIE

LYNNE COHEN

We hebben de kaart coronaproof gemaakt. Let je op enkele
zaken voor je met je neus in
onze leuke opdrachten duikt?
— Was/ontsmet je handen.
— Houd voldoende afstand.
— Volg de pijlen.

Deel je
beleving met ons
via @fomuantwerp
#fomuantwerp.
V.U. Maartje Stubbe

FOMU – Fotomuseum Antwerpen
Waalsekaai 47 2000 Antwerpen
www.fomu.be

Breng het leven in jouw stad of dorp
in beeld. Wie of wat beweegt er?
Wat gebeurt er? Welke geluiden passen
er bij jouw woonplaats? Welke woorden?
Maak je eigen fotoreeks, collage of film…

EAMONN DOYLE maakt foto’s
in de Ierse hoofdstad Dublin.
Samen met andere kunstenaars
maakt hij een installatie waarin je
de sfeer en beweging van een grote
stad kan voelen
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Opgewarmd door de beelden van Doyle? Trek verder de stad in.
Vanaf 14 november tot 3 januari vind je een installatie van
Eamonn Doyle op de Lange Wapper (vlakbij de Meir).

MARTINE
FRANCK

Strijden voor veranderingen
in jouw omgeving.

ACTIVISME

MARTINE FRANCK heeft een vrije geest.
Met haar foto’s toont ze waar ze voor staat.
Ze strijdt voor vrouwen, ouderen,
vluchtelingen of gemeenschappen
die dreigen vergeten te worden.

Zoek foto’s van mensen die op
straat komen om te protesteren.
Wat willen ze veranderen?
Wat wil jij veranderen?
Voor wiens rechten wil jij opkomen?
Schrijf jouw slogan hiernaast op en
overtuig je familie en vrienden!

Iets of iemand dat uit je
geheugen verdwijnt.

VERGETEN
Als je iets vergeet, wil dat dan
zeggen dat het niet belangrijk is?
Is vergeten een vloek of een zege?
Hoe kan je iets of iemand
nooit vergeten?

Strijden voor gelijke rechten
tussen man en vrouw.

FEMINISME
Zoek een foto van een meisje
of een vrouw die je inspireert.
Wat maakt haar zo boeiend?

OUDERDOM
Ouder worden is spannend.
Teken jezelf, maar dan over 50 jaar…
Hoe zal je er dan uitzien? Wat doe je
de hele dag? En volwassenen uit
je omgeving?

Een spirituele oefening.

MEDITATIE
Zet je op de grond met je ogen toe.
Beeld je in dat er een vogel op je hoofd zit.
Adem rustig in en uit. Hoe voelt dit?
Blijft de vogel zitten? Hoe lang kan jij
zo blijven zitten?

OBSERVATIE

Aandachtig kijken, luisteren,
proeven of ruiken.

Observeer een foto.
Schrijf alles op wat
in je opkomt.
Wat voel je bij
het beeld?

Alle foto’s © Martine Franck / Magnum Photos

De tijd dat iets of iemand bestaat.

