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Start project
Op 1 oktober 2020 zijn we gestart met een coronaproof startbijeenkomst in
het Veemgebouw in Amsterdam, waar bij alle deelnemende musea op een na,
vertegenwoordigd waren. Op deze dag is ook het eerste persbericht over het project
verspreid.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we het project nog een keer helemaal
doorgenomen en zijn alle vragen beantwoord over praktische en inhoudelijke zaken.
Deelnemers hebben (beter) kennis kunnen maken met de andere deelnemers,
het fototeam en de projectleider. Vervolgens hebben we gezamenlijk de planning
gemaakt voor de fotopraktijkdagen in komende drie jaar. De dertien fotoidentificatie
workshops van drie dagen in het fotorestauratieatelier van Clara von Waldthausen
in het Veemgebouw zijn gepland, in combinatie met de aansluitende (zeven)
identificatiedagen bij de dertien collecties in hun eigen huis of depot.
Zie: www.sbmk.nl/nl/projecten/fotopraktijkdagen.
Inmiddels is de eerste workshop vol.
Sinds de start zijn Magdalena Pilko en Kayleigh van der Gulik onder leiding van Clara
von Waldthausen (gezamenlijk het fototeam) hard aan het werk om de basis van het
project te leggen. Zij overleggen wekelijks met elkaar en een keer per drie werken
gezamenlijk met de projecteider.

1E BIJEENKOMST, MET ÉÉN CONTACTPERSOON PER KUNSTCOLLECTIE IN HET VEEMGEBOUW, AMSTERDAM

Informatie verzamelen
Magdalena en Kayleigh verzamelen informatie voor het digitale platform/de
digitale tool en bereiden de fotopraktijkdagen voor die in mei gaan starten.
Gezamenlijk volgen zij van 15 februari tot 4 april 2021 de online workshop serie
Care and Identification of Photographs om voorbereid te zijn op eventuele online
fotopraktijkdagen vanwege Covid-19.

Werkgroep terminologie
Daarnaast begeleiden zij de werkgroep terminologie, die in oktober direct van start
is gegaan en die in april een lijst gaat opleveren van Nederlandse termen die als
standaard gebruikt gaat worden door de Nederlandse musea. In de werkgroep zitten
deelnemers van Universiteit van Amsterdam, Rijksmuseum, Huis Marseille, RCE en
Museum Boijmans Van Beuningen. Het fototeam schrijft een abstract voor
de conferentie Colour Photography and Film: sharing knowledge of analysis,
preservation, conservation, migration of analogue and digital materials om hier de
resultaten en werkwijze van de werkgroep te prestenteren op 29 en 30 maart 2021
in Florence. (Inmiddels is duidelijk dat het conferentie online zal plaatsvinden) Het
abstract is geaccepteerd. Titel van de presentatie wordt: Towards a Standardized
Terminology for Photographic Materials in the Netherlands.
>> meer informatie conferentie

Sample set
De grootste klus in deze eerste periode is de samenstelling en voorverkoop
van de Fotografie Sample Set. Deze set met 43 voorbeelden van fotoprocédés,
papiersoorten en afwerkingen is door instellingen over de hele wereld besteld.
De set wordt momenteel geproduceerd en zal in mei 2021 verstuurd worden naar
± 70 verschillende instellingen.
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Zichtbaarheid van het project
– Publicatie van het persbericht op de website van UvA Conservering en Restoratie
in zowel Engels als Nederlands
– Aankondiging van het project op de website van UvA op de pagina
Research van UvA Conservering en Restoratie
– Op 15 oktober 2020 publicatie van het persbericht op de website Fotografie.nl
– Vermelding op website De Domijnen
– Vermelding op website Bonnefantenmuseum Maastricht
– Vermelding op de website van Museum Boijmans Van Beuningen
– Publicatie van het persbericht op de website van het Nederlands
Fotogenootschap
– In december 2020 verschijnt nummer 8 van Pf Fotografiemagazine met het
artikel Samenwerkingsproject voor conservering fotografie
– Op 20 december 2020 verschijnt de nieuwsbrief van SBMK, geheel gewijd aan
het Project Fotografie
– Op 11 februari 2021 publicatie van het Mondriaan Fonds in nieuwsbrief: Verlies
van fotokunst voorkomen
– Op 17 februari 2021 publicatie in het Parool door Edo Dijksterhuis:
Wat is dit voor foto?

