ADVERTORIAL

SENSATIONAL UMBRIA
In Perugia, Umbrië vindt van 28 maart tot en met 5 oktober Sensational
Umbria plaats, een unieke tentoonstelling van wereldformaat van
topfotograaf Steve McCurry. Zijn prachtige foto’s tonen zijn fascinatie voor
Umbrië en leiden de bezoeker als een gids door de regio.
F oto g rafie ste v e M c Curr y
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teve McCurry is bij het grote
publiek met name bekend van
wege één foto: die van het
Afghaanse meisje met de groene
ogen, Afghan Girl, gekozen tot meest
iconische foto uit het bestaan van
National Geographic. McCurry heeft
Umbrië in de loop der jaren vele
malen bezocht en is hier gefascineerd
geraakt door de tastbaarheid van
het verleden en de levenslust van
de Umbriërs. Sensational Umbria is

zijn liefdesverklaring aan Umbrië en
zijn cultuur, natuur en bewoners en
omvat foto’s van zijn hand waarvan
vele niet eerder te zien zijn geweest.

Gids door Umbrië
In het project Sensational Umbria komt
veel samen: het gebied zelf, zijn
verleden, heden en toekomst, de
teruggave van een historisch complex
aan de Umbriërs en het werk van een
van de grootmeesters van de inter

nationale fotografie. Steve McCurry
heeft met de regio Umbrië al eerder
tentoonstellingen en projecten
gerealiseerd in onder andere Milaan,
New York, Marseille, Brussel en
binnenkort in Shanghai. Hij heeft
besloten zelf curator te worden van
de tentoonstelling in Perugia en een
aantal beelden uit zijn persoonlijke
archief toe te voegen aan de expositie
en de catalogus. Hiermee wordt de
tentoonstelling een fotografische >
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gids door Umbrië die toeristen in
staat stelt de reizen van McCurry na te
reizen, in beeld én in het echt.
De regio Umbrië heeft de expositie
de ondertitel Een land rijk aan tijd
meegegeven, om te benadrukken
dat McCurry de millennia lange
geschiedenis van Umbrië en van de
mensen die er leven, werken en
reizen in beelden heeft weten te
vangen. De foto’s laten de bezoeker
Umbrië ervaren en leren hen zo de
Umbrische identiteit en normen en
waarden kennen. Het is een must
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voor wie Umbrië liefheeft en zal een
eyeopener zijn voor wie dit gebied
nog niet kent of heeft bezocht.

Bijzondere locatie
De expositie is georganiseerd door de
regio Umbrië in samenwerking met
de gemeente Perugia. Hoofdlocatie is
het recent gerenoveerde en heropende
Fatebenefratelli-complex in Perugia.
Daarnaast is een klein deel van de
tentoonstelling te zien in de Sala
delle Lavagne di Beuys van het
museum van Palazzo della Penna.

Naast de tentoonstelling zelf is ook
de locatie waar deze te bezichtigen
is erg bijzonder. Het Fatebenefratellicomplex is de afgelopen jaren tot in
de puntjes gerestaureerd en
omgetoverd tot een innovatieve
tentoonstellingsruimte.
Fotografie is een jonge kunstvorm,
hij bestaat tenslotte pas een kleine
tweehonderd jaar. Beeld, en foto
grafie in het bijzonder, is overal en
speelt een belangrijke rol in het leren
kennen van de wereld en zijn rijkdom
aan cultuur en natuur. Het verband

met reizen is duidelijk: reizen zijn
vol van nieuwe ontdekkingen en
ervaringen en foto’s kunnen dit beter
vertellen dan duizend woorden,
zonder taalbarrières. Steve McCurry’s
beelden van Umbrië tonen en vertel
len geschiedenis, heden, toekomst
en ziel van dit bijzondere gebied als
geen ander.
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag en zondag:
10.30 - 19.00 uur.
Zaterdag: 10.30 - 23.00 uur.

Maandag gesloten.
Afwijkende openingstijden op feest- en
brugdagen.
Toegang tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Toegangsprijzen
Normaal: € 6,50.
Gereduceerd tarief A
(groepen van minimaal 20 personen;
14 -25 jaar; 65+): € 5.
Gereduceerd tarief B
(6 -13 jaar; mindervaliden): € 3.
0-5 jaar; geaccrediteerde journalisten:
gratis.

Rondleiding met gids
(voor groepen tot 25 personen)
Gezelschappen: € 80.
Scholen: € 60.
In een andere taal dan Italiaans: € 100.
Er zijn verschillende combinatietarieven
mogelijk voor een bezoek aan de tentoonstelling en de stad en toeristische routes
door de regio.
Informatie en reserveringen
tel. +39 199 151 123
callcenter@sistemamuseo.it
www.sensationalumbria.eu
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