PERSBERICHT FOTO-EXPOSITIE

Maliebaan45, Utrecht
1 juli tot en met 30 september 2012
Over de expositie
Op verzoek van SEEtrust reisde fotograaf Martine Kolner (Kairos Fotografie) de afgelopen jaren meerdere keren naar Zuid-Afrika. In de sloppenwijken (townships/informal settlements) van Johannesburg
fotografeerde zij de levens- en werkomstandigheden van de zwarte bevolking, twintig jaar na de beëindiging van de apartheid. De reportages zijn gemaakt in Diepsloot, Princess, Orange Farm, Soweto,
Alexandra, Ivory Park (Johannesburg) en Langkloof (Drakensbergen). Op diverse plaatsen is SEEtrust
actief in contact met de plaatselijke bevolking bij het opzetten en ondersteunen van sociale initiatieven.
Dit stelde Martine Kolner in staat de initiatiefnemers en hun projecten te fotograferen, maar ook om
dieper door te dringen in de sloppenwijken en leven, werk, cultuur en religie van de overwegend zwarte
bewoners in beeld te brengen.
The Grass is Burning laat met voorzichtig optimisme zien dat er veranderingen gaande zijn in een land
dat twintig jaar geleden nog diep verscheurd was door rassenverschillen. Talloze particuliere- en overheidsinitiatieven moeten ertoe leiden dat de zwarte bevolking zich ontworstelt uit haar onderdrukte
positie naar een nieuw zelfbewustzijn waarin zwart en blank elkaar de hand reiken. Maar de expositie
toont ook aan dat de werkelijkheid weerbarstig is en dat onderlinge verschillen soms moeilijk te overbruggen zijn; als een veenbrand die plotseling weer kan oplaaien.
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PERSBERICHT FOTO-EXPOSITIE
The Grass is Burning is een verkoopexpositie bestaande uit ruim honderd foto’s , verdeeld over veertien
subthema’s van 4-9 foto’s per thema en een korte begeleidende tekst (o.a. Black in White, Streetcombers,
Headgear, Strong Women, My Home is my Castle). De opbrengsten van de expositie komen geheel ten
goede aan SEEtrust en daarmee aan de bewoners van de sloppenwijken in Zuid Afrika.
Over SEEtrust
Het doel van SEEtrust is sociaal ondernemerschap tot bloei brengen in de sloppenwijken van Johannesburg, Zuid Afrika. SEEtrust bestaat uit een netwerk van sociaal bewogen mensen uit Nederland en Zuid
Afrika die actief het contact opzoeken met ondernemende individuen uit de sloppenwijken, om zo in
partnerschap te stimuleren dat waardevolle sociale initiatieven financieel-duurzaam worden.
Hoe SEEtrust werkt
Door het ontmoeten van vrouwen, mannen, jeugd die zelf een sociaal initiatief in hun eigen sloppenwijk
zijn gestart: dagopvang voor HIV weeskinderen, een jeugdhonk voor jongeren en werkgelegenheidsprojecten.
Door te werken vanuit de overtuiging dat duurzame sociale ontwikkeling ontstaat daar waar individuen
eigenaarschap nemen, de benodigde bedrijfsvaardigheden hebben, en hun inkomsten genereren uit een
combinatie van profit en nonprofit bronnen.
Door mede-ondernemer te worden en te bouwen aan een persoonlijke werkrelatie met de ondernemende persoon uit de sloppenwijk, door haar/zijn werkrealiteit goed te leren kennen, door coaching in persoonlijk en zakelijk opzicht en samen aan de slag gaan. Door te investeren in goede faciliteiten, samen
het gesprek te voeren met de overheid, door het helpen opstarten van winstgevende activiteiten (zoals
een bakkerij, een moestuin, een sloppenwijktoer), en het betrekken van nieuwe sponsors.
Over Kairos Fotografie
Na een studie cultuurwetenschappen en kunstbeleid studeerde Martine Kolner fotografie bij Stichting
Statief in Utrecht (vierjarige beroepsopleiding voor fotografie). In haar werk ligt de focus op autonome
kunst- en cultuurprojecten rond een bepaalde thematiek en op geënsceneerde portretfotografie. In 2009
publiceerde zij het boek Bedrijvige Mensen, portretten van winkeliers in de Twijnstraat in Utrecht.
Momenteel werkt zij aan een project over Melancholie dat naar verwachting eind 2012 voltooid zal zijn
en in 2013 geëxposeerd zal worden. Kairos is lid van de Samenwerkende Vakfotografen Nederland
(SVFN).
The Grass is Burning is te zien van 1 juli tot en met 30 september 2012 bij Maliebaan45 in Utrecht.
In de laatste maanden van 2012 is de expositie te zien bij Arts on Main/OPEN in Johannesburg.
De opening in Utrecht vindt plaats op zondag 8 juli om 16.00 uur.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, za/zo op afspraak.
Maliebaan45, adres: Maliebaan 45, Utrecht
T 030-2394049
info@maliebaan45.nl
www.maliebaan45.nl
www.kairosfotografie.nl
www.seetrust.nl
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