
Datum: 7 April 2011
Locatie: Humanity House Den Haag
Zaal open: 19.30
Prijs: € 6,50 (Students, CJP, 
Ooievaarspas and 65+ card: € 3,50)
Taal: Nederlands

Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag
Tel 070-3100050
Fax 070-3100051
info@humanityhouse.org
humanityhouse.org

LEZING ROGER CREMERS
In	  aansluiting	  op	  zijn	  werk	  uit	  de	  serie	  Auschwitz	  Toerisme	  -	  tot	  29	  mei	  te	  zien	  in	  het	  Humanity	  House	  -	  geeft	  de	  
Nederlandse	  fotograaf	  Roger	  Cremers	  (1972)	  op	  7	  april	  een	  lezing.

Achtergrond:

Roger Cremers (1972) raakte als fotojournalist gefascineerd door de rol van het 
verleden in het heden, ofwel het 'Herdenken'. Hij benadrukt daarbij vooral het 
respect voor het herdenken. De foto's uit de serie Auschwitz Toerisme maken 
aanspraak op ons bewustzijn van de oorlog. De foto's zijn verstilde observaties van 
menselijk gedrag van de bezoekers van Auschwitz-Birkenau, zonder de gruwelen 
van de betreffende plek te laten zien. In Cremersʼ serie Re-enactment wordt de 
oorlogsgeschiedenis zo waarheidsgetrouw mogelijk nagespeeld: in authentieke 
kledij op de oorspronkelijk locatie. 

Met de serie Auschwitz Toerisme won Cremers in 2008 een eerste prijs van de 
World Press Photo. Hij publiceerde wereldwijd in kranten en tijdschriften, zoals het 
NRC Handelsblad, The Sunday Times Magazine, El Pais, The Economist en The 
Guardian. Zelf initieerde hij fotoprojecten in Polen, Oekraïne, Roemenie en 
Bulgarije. Voor zijn recente serie over mijnbouw reisde hij naar China en Zuid-Afrika. 

De lezing:

In de lezing spreekt Roger Cremers over zijn drijfveren, over zijn oeuvre en over zijn 
manier van werken. Hij is een van de weinige fotografen die nog hoofdzakelijk 
analoog fotografeert. Hij gaat in op de series Auschwitz Toerisme en Re-enactment. 
Zijn verhaal wordt rijkelijk geïllustreerd door foto's van zijn hand. 

Aanmelden:
Gezien het beperkte aantal plaatsen, raden wij u aan tijdig te reserveren. Stuur
hiervoor een email naar aanmelden@humanityhouse.org
www.humanityhouse.org
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