Taal in Beeld A Picture of Science
Nijmegen is een hotspot van de taalwetenschap.
Het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek, het
Center for Language Studies van de Radboud Universiteit
en het Donders Instituut staan wereldwijd bekend om hun
baanbrekende onderzoek naar taal in al haar facetten.

Nijmegen is a linguistics hotspot.
Research centers like the Max Planck
Institute for Psycholinguistics, the Centre for
Language Studies of Radboud University
and the Donders Institute are known
around the world for their contributions to
the study of language in all its facets.

Wat doen taalwetenschappers eigenlijk? Dat laten
we hier zien. Deze tentoonstelling verzamelt mooie en
bijzondere beelden van taalkundig onderzoek door
taalwetenschappers in Nijmegen. Van veldwerk in verre
landen tot verfijnde experimenten, en van alledaagse
gesprekken tot moleculaire genetica: taal is overal!

What do language scientists do?
A Picture of Science features beautiful
and striking images of linguistic research,
made by language scientists in Nijmegen.
From fieldwork in far-flung places to
sophisticated experiments and from
everyday language use to molecular
genetics: language is everywhere.

De oudste Aikanã-dorpeling zit buitenshuis met twee van zijn kleinkinderen. Hun wereld is in hoog
tempo aan het veranderen, maar zijn levenservaring en de kennis die hij heeft over de taal en cultuur
van de Aikanã in Brazilië is een belangrijk fundament voor de komende generatie. Het Max Planck
Instituut voor Psycholinguistiek herbergt een van de grootste taalarchieven ter wereld, met video- en
audioopnames in ruim 200 verschillende talen.
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Voor Taal in Beeld koos een onafhankelijke jury de beste
foto’s uit inzendingen van onderzoekers verbonden aan
een Nijmeegs wetenschappelijk instituut. De verzameling
werd gecompleteerd door de organisatoren Jeremy
Hammond en Mark Dingemanse.

For this exhibition, an independent
jury chose the best photos from
submissions by language scientists
connected to one of the academic
institutions of Nijmegen. The
collection was completed by the
organisers Jeremy Hammond and
Mark Dingemanse.

Prof. Dr. Anneke Smelik is hoogleraar Visuele cultuur aan de
faculteit Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud
Universiteit. Ze publiceert over film, kunst, mode, en media,
en maakt zich sterk voor media-educatie.

Prof. Dr. Anneke Smelik is a Professor
of Visual Culture. Her research
focuses on memory and affect in
visual culture and on multimedia
literacy, among other things.

Eric Kellerman was verbonden aan de faculteiten Engels en
Taalkunde van de Radboud Universiteit. In 2008 verliet hij
academia om zich volledig te wijden aan de professionele
fotografie.
Prof. Dr.Wolfgang Klein is een expert op het gebied van taal,
literatuur, en esthetiek. Hij was een drijvende kracht achter
het recent opgerichte Max Planck Instituut voor
Empirische Esthetiek in Frankfurt.

Eric Kellerman held appointments in
the departments of English and
Linguistics at the Radboud
University. In 2008, he retired from
academia to become a professional
photographer.
Prof. Dr.Wolfgang Klein is a renowed
expert on language, literature and
aesthetics. He was a driving force
behind the newly established Max
Planck Institute for Empirical
Aesthetics in Frankfurt.

Taal in Beeld is bedacht en georganiseerd door Jeremy Hammond en Mark
Dingemanse. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Radboud
Universiteit Nijmegen, het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek, en
Bibliotheek Mariënburg.
Meer info? Zie pictureofscience.ruhosting.nl of email mark.dingemanse@mpi.nl.
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