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Een ‘oer-Hollandse’ tentoonstelling met werk van 

21 kunstenaars die Nederland laten zien vanaf 

grote hoogte, inzoomend via landschap naar stad 

en dorp. En naar de mens die daar woont in zijn 

eigen “interieurlandschap”. Naast fotografie, 

is ook audiovisuele kunst te zien. Met een 

caleidoscopische blik, van ver buiten naar het 

portret binnen, zien we hoe ons land verbeeld 

is. Met werk van (internationaal) bekende maar 

ook jonge fotografen en kunstenaars. Van 

Gunhild Ang tot en met Edwin Zwakman. 

  HET 
TRAGE 
 LAGE 
 LAND 

FOCUS

Dicky Brand (Utrecht, 1955) 
Haar landschappen zijn zintuigelijk. Het Nederlandse weer, 
grillig en onberekenbaar, speelt een hoofdrol in haar sobere 
composities. Licht, lucht, zand, water, leegte. Eb en vloed. Stilte. 
Je voelt naderend onweer of de koele omarming van de zeemist. 
Brands ‘bergen van wolken’ zijn verwant aan die van 19de-eeuwse 
Nederlandse schilders zoals J.H. Weisenbruch en Jacob Maris.

Noor Damen (Deventer, 1949) 
Gestart als portretfotograaf wordt Damens eerste en be-
langrijke opdracht het fotograferen van bloemenplukkers 
voor het project Zand, Water, Veen van de Provincie Zuid-
Holland (2000). Ze geeft haar personages de ruimte in het 
landschap. Haar benadering is zonder dramatiek of senti-
ment, maar haar zorgvuldigheid en empathie geven haar 
portretten een bepaalde universele waarde..
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Museumkaart is geldig met €3,- tentoonstellingstoeslag

Gunhild Ang • Céline van Balen • Wout Berger • Dicky Brand • Annejet Brandsma • Koos Breukel • Noor Damen  
Wim van Egmond •Romy Finke •  Tom Janssen • Tahné Kleijn • Natascha Libbert • Jan Koster • Hellen van Meene  

Hans van der Meer • Samuel Otte • Gerco de Ruijter • Frank van der Salm • Bert Teunissen • Hans Wilschut • Edwin Zwakman

Dicky Brand, The last walk, 2017

Noor Damen, Schoffelende man, 2001 Gunhild Ang, Zweedse school, 2013, serie Learning to go native

Jan Koster, De IJssel bij Zutphen, 2011

Hellen van Meene, Untitled, 2014, serie Dogs and girls

Wout Berger, Giflandschap Revisited-Deventer, 2017
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Wim van Egmond  
(Den Haag, 1966) 
Van Egmond is gefascineerd 
door het allerkleinste leven. Met 
een knipoog naar het prestigi-
euze Metropolitan Museum in 
New York, is hij de grondlegger 
van het online Micropolitan 
Museum – waar hij een onder-
gronds micro-universum toont. 
Zo maakte hij ook een timelapse 
van ontkiemende dennenbomen 
en biedt hij een wonderbaarlijke 
blik op onze bodem.

Tom Janssen (Grashoek, 1988) 
Janssen roept haast surrealistische beelden op 
met zijn foto’s van parades en volksoptochten. 
Sober Nederland leeft zich uit met bloemencorso’s 
en carnavalsoptochten. Misschien een stil protest 
tegen het Nederlandse conformisme, met tijdelijke 
kunstwerken gemaakt door gewone mensen. 

Tahné Kleijn (Helmond, 1990) 
Met haar fotoreeks Soo d’oude songen… toont Kleijn haar (deels 
fictieve) gezinsleven aan de hand van spreekwoorden. “Een huis-
houden van Jan Steen” is een metafoor voor haar eigen familie en 
verwijst tegelijkertijd naar de schilderkunst. Het dagelijks leven, 
financiële problemen, verslaving maar ook trots en saamhorig-
heid inspireren haar tot hedendaagse tableaux vivants.

Tom Janssen, Bloemencorso #3, Zundert, September 2010, serie Parade

Natascha Libbert, zonder titel, 2016, serie I went looking for a ship

Tahné Kleijn, Het dronken paar, 2015

Frank van der Salm, Exposure, 2007,  
collectie Nederlands Fotomuseum Rotterdam 

Wim van Egmond, Ontkiemende dennen, 2018

Hans Wilschut, Dutch Mosques-Tilburg, 2004,  
collectie Tilburg University

Romy Finke, D4, 2012

Hans van der Meer, 
Hoogmade,  

3-3-1996, M.M.O.S 3 – 
Alkmania 3,  
uitslag 2-3,  

serie Hollandse velden



Jan Koster (Kampen, 1959) 
Opgroeiend in de IJsseldelta, waar je je altijd bewust bent van de 
lucht, is Kosters fascinatie voor het Nederlandse landschap ontstaan. 
Zijn liefde voor de uitgestrektheid van het rivierenlandschap en de 
Nederlandse kust legt hij panoramische vast, met fotofragmenten die 
hij aan elkaar plakt. Zo creëert hij zijn weidse Dutchscapes.

Gerco de Ruijter  
(Vianen, 1961) 
De Ruijter experimenteert graag 
en laat de blik van de toeschou-
wer tuimelen met zijn vervreem-
dende bijna abstracte foto’s 
van het Nederlands landschap. 
Met zijn camera, aan een grote 
vlieger(!) in de lucht, legt hij de 
 gecultiveerde constructies van 
ons land vast.

Bert Teunissen (Ruurlo, 1959) 
De tijd lijkt stil te staan in zijn serie 
Domestic Landscapes. Teunissen is sterk 
beïnvloed door zijn ervaring als 8-jarig 
kind toen zijn geboortehuis volledig werd 
afgebroken tijdens de modernisering van 
zijn vaders zaak. Hij laat zich, met het licht 
van Vermeer, inspireren door het Rudy 
Kousbroek-citaat “Niets is zo erg als de weg 
weten in een huis dat niet meer bestaat.”

Edwin Zwakman (Den Haag, 1969) 
Zwakman lijkt een straat ergens in een naoorlogse wijk gefotogra-
feerd te hebben. Bij nadere beschouwing zie je een bedrieglijk realis-
tische constructie. Zwakman laat je gissen naar de werkelijkheid met 
zijn illusoire ensceneringen. Kijken we naar feit of fictie?

Gerco de Ruijter, Baumschule #29, 2009

Céline van Balen, Figen, 1998, collectie ABN-AMRO Jan Koster, Zoutelande, 2004

Edwin Zwakman, Backyard VI clothesline, 2003, courtesy Edwin Zwakman & Akinci

Bert Teunissen, Ruurlo #2, 1999, serie Domestic Landscapes Samuel Otte, Jan en Elvira, 2014, serie Gods bedoeling Annejet Brandsma, Filmstill Goed Volk, 2017



Laat je meenemen door fotograaf Bert 
Teunissen (1959) die vertelt over de 
totstandkoming van zijn bijzondere 
Domestic Landscapes-serie. Al 20 jaar 
reist Teunissen door Nederland en Europa 
voor dit unieke project. Naast dit autono-
me werk fotografeerde Teunissen onder 
meer voor New York Times T Magazine, 
Wall Street Journal Magazine, G STAR 
RAW, Albert Heijn, BEN, ING en KLM.   
www.bertteunissen.com

VOORAF AAN DE SLAG!
OPDRACHT VOOR DE WORKSHOP
Bezoek de speciale website van Teunissen 
www.domestic- landscapes.com en kijk 
goed naar de verschillende afbeeldingen. 
Probeer te determineren wat de beelden 

met elkaar verbindt en ga voor jezelf na 
waar een soortgelijke situatie gevonden en 
gefotografeerd kan worden. Probeer tot 
één goed beeld te komen en laat dat tijdens 
de workshop zien. In print. Afmetingen 
ongeveer 24 x 30 cm. De eerste 20 aan-
melders kunnen deze opdracht persoonlijk 
laten beoordelen door Bert Teunissen 
tijdens de workshop. Degene met het beste 
resultaat wint het tentoonstellingsboek!

Let bij deze workshop-opdracht 
vooral op de volgende punten:
• Standpunt
• Brandpunt
• Compositie
• Licht
• Diafragma

Zaterdag 30 juni 
11.00 uur – 16.00 uur
Prijs € 68,50

Ontvangst met koffie & thee + lunch zijn 
inbegrepen. Na afloop kun je op eigen 
gelegenheid de tentoonstelling bezoeken 
met een gratis entreeticket. 
Het aantal plaatsen is beperkt.  
Graag  tijdig aanmelden voor 20 juni  
via foto@museummore.nl. 

Locatie workshop
Museum MORE
Hoofdstraat 28 
7213 CW Gorssel
www.museummore.nl

Instagram challenge 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling MORE 
Focus | Het trage lage land organiseert Museum 
MORE ook een wedstrijd landschapsfotografie. 
Hou de Instagram-account van Museum MORE 
in de gaten en doe mee! Meer informatie volgt op 
onze website en natuurlijk op Instagram. 

@museummore  |  www.museummore.nl

DOMESTIC 
LANDSCAPES 
Fotografieworkshop door Bert Teunissen

MELD 

JE NU AAN!

Bert Teunissen, Wehl #2, 2005, serie Domestic Landscapes Bert Teunissen, Steenderen #1, 2005, serie Domestic Landscapes

Bert Teunissen, zonder titel, 2004, serie IAMsterdam


