23 september | 27 november 2017

Zeeheldenbuurt
Fotografiewedstrijd

in de Kunsttraject-etalages
in de Zeeheldenbuurt, Amsterdam

••••••••••••••••••••••
Waarom is de ene foto mooier, grappiger,
beter of verrassender dan de andere?
Fotograaf Henri Cartier-Bresson had het
altijd over het ‘beslissende moment’.
Hij bedoelde daarmee dat de fotograaf
iets heeft gezien dat niemand anders
nog is opgevallen; hij heeft meteen een
foto gemaakt. Daarna kan iedereen zien
wat de fotograaf als eerste gezien had.
Een goede foto maak je dus door goed
te kijken en op het beslissende moment
een foto te nemen.
In de buurt en in de buurtkranten van
Amsterdam-West zijn de afgelopen
maanden buurtbewoners opgeroepen
om foto’s in te sturen. 55 buurtbewoners
stuurden 127 foto’s in. De deskundige,
tweekoppige jury koos anoniem 6 foto’s
voor de expositie. Bij het selecteren
werd vooral gelet op het bijzondere en
verrassende karakter van de foto’s en
minder op de technische kwaliteit.
Kunsttraject-etalages
In de Kunsttraject-etalages zijn op groot
formaat de 6 winnende foto’s te zien.
Ze zijn gemaakt door Harrie Blommensteijn, Marijke Boon, Leander Haaitsma,
Maaike Lucas, Margreet van der Molen
en Manous Nelemans. De etalages zijn:
• Dirk Hartoghstraat 41 en 45,
• Van Heemskerckstraat 42 en 46,
• Roggeveenstraat 109 en 165.
Winnaar en publieksprijs
Op zaterdag 23 september om 19.00
uur maakt op het Zoutkeetsplein de jury
bekend wie van deze zes exposanten
de winnaar is. Ook kan er dan gestemd
worden voor de publieksprijs.

Details uit 54 van de 127 inzendingen

Een initiatief van Frans van Tartwijk in de Kunsttraject-etalages in de Zeeheldenbuurt. Dank aan de juryleden Jan Theun van Rees en Dominique Panhuysen
Mogelijk gemaakt door het buurtbudget van de Zeeheldenbuurt
Kunsttraject is een kunstenaars-initiatief in Stadsdeel West, ondersteund door Stadsdeel West en Woningbouwvereniging Eigen Haard.

www.kunsttrajectamsterdam.nl
www.facebook.com/fotografiewedstrijd/Foodshare-festival

FoodShare festival
Wie zelf ook eten meeneemt, kan ter
plekke genieten van gratis eten op het
FoodShare Festival. Iedereen is welkom.
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