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Het Institut pour la photographie is opgericht in september 
2017 door de Région Hauts-de-France, in samenwerking met 
les Rencontres d’Arles, en wordt ontwikkeld als een plek voor 
onderzoek, verspreiding, uitwisseling en experimenten, om 
zo de fotografiecultuur bij een breed publiek te ontwikkelen 
en het onderzoek en de vorming te ondersteunen. Het 
wetenschappelijke en culturele programma is gebaseerd 
op vijf hoofdlijnen die elkaar aanvullen en interactief zijn: 
verspreiding, behoud, onderzoek, transmission, uitgave.

Het driedaagse symposium maakt deel uit van de 
voorbereidingsfase. Directeurs van culturele instituten, 
kunsthistorici, conservatoren, artiesten en specialitsten uit 
andere disciplines op regionaal, nationaal en internationaal 
niveau zullen aanwezig zijn. Zij zullen ingaan op vragen over 
de huidige kwesties van het beheer van een fotografiefonds, 
het onderzoek en het bereiken van publiek.

De organisatie van dit eerste evenement gebeurt in 
samenwerking met les Archives nationales du monde du 
travail, Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, 
Le Nouveau Siècle, La Condition Publique, La Plaine Images, 
le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille en Lille3000 in het 
kader van SPORTFOTO.
 

onder leiding van

Anne Lacoste, 
in samenwerking met 
Véronique Terrier-Hermann 
voor de dag over het onderzoek 
“De beelden als hulpmiddel”.

organisatie

Hélène Astori, Mathilde Charrier.

Gratis toegang, aantal plaatsen beperkt
Inschrijving verplicht via: 
https://www.institut-photo.com/event/colloque-gratuit-ouvert-au-public/

Simultaanvertalingen 
FR – EN en EN – FR 
tijdens het symposium.



Afbeelding afkomstig uit 
een collectieve reportage van 
Sam Bellet, Bruno Dewaele, 
Michel Quetin, Laurence 
Benoist en Jean-Luc Cornu 
voor de opening van het 
gebouw, Archives nationales 
du Monde du Travail in 1993, 
analoge opdracht.



dag 1  Woensdag 17 Oktober
 

de kwesties 
van het 
Beheer van 
fotografie-
fondsen: 
van Beheer 
tot waardering

↘
Archives nationales 
du monde du travail, 
Roubaix

gespreksleider Isabelle-Cécile Le Mée, 
  Projectleider, 
  Ministerie van Cultuur, 
  Parijs

Auditorium 
78 boulevard du Général Leclerc, 59 100 Roubaix 
Metro / Tram station Eurotéléport

evenement

 9u15    ontvangst

 9u45  introductie 

10u00  isaBelle-cécile le mée
 Terugblik op de implementatie en de acties van de werk-
 groep «Het dragermateriaal van cellulosenitraat bewaren»
  carine peltier-caroff – Verantwoordelijke van de 
 iconotheek van het museum, musée du Quai Branly, Parijs 
 en marie-eve Bouillon – Projectleider fotografie,
 Archives Nationales, Parijs
 Het gebruik van nitraat in een erfgoed-omgeving: 
 het beheren en behouden van kwetsbare media in het
 musée du Quai Branly et aux Archives nationales.

pauze

11u15  pierre-emmanuel nyeBorg – Advies en prefentief
 beheer, Parijs
 Is een redelijk materieel beheer van de foto-
 ergoedfondsen denkbaar?

11u45  agnès gall ortlik – Verantwoordelijke van de ARCP,
 Parijs, 
 Erfgoedbeheer en respect voor het milieu: 
 waar liggen onze prioriteiten?

vrij lunch

14u00  raphaël Baumard – Adjunct-directeur, 
 Archives nationales du monde du travail, Roubaix
 Foto’s en fototheken in de fondsen van de Archives natio-
 nales du monde du travail: verzamelen, beheer, gebruik.

14u30  pierre pigaglio – Fotografie deskundige, 
 Archives départementales du Nord, Lille
 De fondsen van fotografie-archieven: een benadering
 van de kwesties met betrekking tot het voortbestaan 
 en de waardering, in een context van een herlezing 
 van de logica, methoden of verzamel-acteurs.

pauze

15u15  delphine desveaux – Directrice Collecties Roger-
 Viollet, Bibliothèque historique de la Ville de Paris
 Roger-Viollet: erven, behouden, digitaliseren,
 verspreiden... en uiteindelijk delen?

15u45  valérie perlès – Directrice en manon demurger – 
 Verantwoordelijk Tentoonstellingen, 
 Archives Albert Kahn, Boulogne-Billancourt
 Een verzameling gedematerialiseerde beelden waarde- 
 ren: van de digitale ervaring naar de gevoelige ervaring.

16u15  kay watson – Digitale curator, Serpentine Gallery,
 Londen
 Gebruik en behoud van digitale kunstwerken 
 in de Serpentine Galleries.

16u45  mogelijkheid om met de sprekers 
 van gedachten te wisselen.

19u00  ronde tafel-gesprek over de kwesties 
 van het beheer en het waarderen van de archieffondsen
 van fotografen.
 La Condition Publique
 Salle de la Verrière, 14 place Faidherbe, 59 100 Roubaix, 
 Metro/tram station Eurotéléport
 Aantal plaatsen beperkt

 Gespreksleider: anne lacoste, Directrice, 
 Institut pour la photographie.

Met sylvain Besson – Directeur Collecties, 
 Musée Nicéphore Nièpce, Chalon sur Saône.
 ann deckers – Hoofd afdeling Collecties,
 Fotomuseum, Antwerpen.
 dr. ulrich pohlmann – Hoofd afdeling Fotografie,   
 Stadtmuseum, München.
 karolina puchala-rojek – Directrice, 
 Fondation Archeologia Fotografii, Warschau.
 marieke wiegel – Hoofd afdeling Tentoonstellingen, en 
 martijn van den Broek – Hoofd afdeling Collecties,
 Nederlands Fotomuseum, Rotterdam.



Agnès Geoffray, 
Métamorphose II, 2014 
© Agnès Geoffray



dag 2  Donderdag 18 Oktober 

de 
Beelden 
als 
hulpmiddel 
of de verschillende 
modaliteiten en methoden 
rondom foto-archieven

gespreksleider Véronique Terrier-Hermann, 
  Kunsthistorica en verantwoordelijke
  voor het ondersteuningsprogramma
  voor onderzoek en creatie, 
  Institut pour la photographie

↘
Le Fresnoy
Studio national des 
arts contemporains,
Tourcoing
Salle Cocteau
22 rue du Fresnoy, 59 200 Tourcoing
Metro station Alsace

 9u15    ontvangst

 9u45  introductie

10u00  alain fleischer – Directeur, Le Fresnoy – 
 Studio national des arts contemporains, Tourcoing
 Het terugkerende beeld.

10u30  agnès geoffray – Artiest, Parijs
 De oproep van de beelden.

pauze

14u15  séBastien delot – Directeur, le LaM, Villeneuve-d’Ascq
 Over de tentoonstelling van het International Center
 of Photography, Archive Fever: Uses of the Document 
 in Contemporary Art.

11u45  garance chaBert – Directrice, La Villa du Parc – 
 Centre d’art contemporain d’Annemasse, Annemasse
 Iconograaf-artiesten: huidige ontwikkelingen 
 in het werk over de archieven. 

vrij lunch

14u15  anne delrez – Directrice, La Conserverie, Metz
 Een bronafbeelding – een stralende indexering.

14u45  natacha yahi – Promovenda, Université de Lille, CEAC
 Beelden binnen handbereik: over enkele processen 
 van verandering van het zichtbare in de hedendaagse
 praktijken.

pauze

15u30  muriel enjalran – Directrice, CRP 
 (Centre Régional Photographique), Douchy-les-Mines
 Als artiesten belangstelling tonen 
 voor de Geschiedenis…

16u00  louis henderson – Artiest, Berlijn
 “Black Code / Code noir” (film uit 2015, 21 minuten,   
 geproduceerd door Spectre, coproductie le Fresnoy).

evenementen

16u30  mogelijkheid om met de sprekers 
 van gedachten te wisselen en de plaine
 images te Bekijken.
 Presentatie door Emmanuel Delamarre, 
 Directeur, Plaine Images.
 Imaginarium
 99 A Boulevard Constantin Descat, 59 200Tourcoing 

19u00  alexis guillier – Optreden
 Notre-Dame de France
 Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains
 Salle Cocteau, 22 Rue du Fresnoy, 59 200 Tourcoing
 Metro station Alsace
 Aantal plaatsen beperkt

 De tentoonstelling Panorama 20 zal bij 
 uitzondering geopend zijn van 12.00 uur tot 21.00 
 uur op donderdag 18 oktober.



Anonyme, 
Les photographes 
photographiés, 1933, 
Institut pour la photographie 
Hauts-de-France 



dag 3  Vrijdag 19 Oktober

het 
fotografisch 
Beeld verovert 
het puBliek: 
van de 
verspreiding 
tot de 
Bewustmaking

gespreksleider Éric Jarrot en Françoise Dubois,
  Adviseurs voor Fine Arts , 
  DRAC - Direction Régionale 
  des Affaires Culturelles 
  des Hauts-de-France

↘
Le Nouveau Siècle,
Lille
Salle Québec
Place Pierre Mendès France, 59 800 Lille
Metro station Rihour

 9u15    ontvangst

 9u45  introductie

10u00  nathalie delBard – Docente Beeldende Kunsten,
 Université de Lille, CEAC
 Ongelijkheid van het beeldrecht.

10u30  fred Boucher – Co-directeur van Diaphane 
 pôle photographique in Picardië, Clermont-de-l’Oise
 Een muur een kunstwerk, de nomadische fotografie.

pauze

11u15  erick gudimard – Voorzitter van Réseau Diagonal,
 Artistiek directeur van de Ateliers de l’Image, Marseille
 Opleiden, onderwijzen, doorgeven: het werk 
 van de fotograaf als tussenpersoon.

11u45  anne fourès – Verantwoordelijk voor de pedagogieke
 afdeling, Les Rencontres d’Arles
 Een digitaal pedagogiek aanbod: de nieuwe versie 
 van het “Fotografen-atelier”.

12u15  michael houlette – Directeur, 
 Maison Robert Doisneau, Gentilly
 Het verspreiden van de bewustwording: het tonen 
 en documenteren van beeld-onderwijs projecten.

vrij lunch

14u00  michel poivert – Docent kunstgeschiedenis/
 fotografie, Université Paris I Panthéon La Sorbonne,   
 Een project voor de opleiding, het onderzoek en 
 het verspreiden van de fotografie: het internationaal
 fotografie college van Grand Paris.

14u30  julien pitinome – Fotoreporter en coördinator 
 van LABO 148, Roubaix
 De tijd van het vaste beeld in dienst van jonge media,
 ervaringen. 

pauze

15u15  pauline chasserieau – Chef projecten, 
 Acap – Pôle régional image, 
 Éditions La Fabrique du Regard, Amiens
 Welke plaats is er voor de fotografie in het pedagogisch
 programma van de Acap?

15h45  florence raymond – Medewerker conservatie en
 amandine jeanson – Hoofd ontwikkeling en digitale  
 communicatie, Palais des Beaux-Arts de Lille
 Het kunstwerk aan de orde gesteld, het gedeelde beeld,
 evaluatie en perspectieven van het programma
 Gigapixels in het Palais des Beaux-Arts in Lille.

16u15  mogelijkheid om met de sprekers 
 van gedachten te wisselen.

evenementen

17u30  Presentatie van het fonds Pasquero door 
 martine n’mili, Verantwoordelijke 
 van het fotografie fonds Musée de l’Hospice Comtesse
 32 Rue de la Monnaie, 59800 Lille
 Metro station Rihour

18u30  rondleidingen door de tentoonstellingen
 SPORTFOTO van Lille3000
 ↳ Gevolg door een cocktail
 Tri Postal
 Avenue Willy Brandt, 59 000 Lille
 Metro station Gare Lille Flandres
 Aantal plaatsen beperkt



institut 
pour la photographie 
hauts-de-france

+ 33 (0)320 880 833
contact@institut-photo.com 
www.institut-photo.com

Het Institut pour la photographie 
bedankt de partner-instellingen 
en de Ville de Lille die hebben bijgedragen 
aan dit eerste evenement. 

Verantwoording : Sébastien Lordez


