SCANNING DELFSHAVEN, een internationale samenwerking
6 kunstenaars, 6 dagen, 1 expo
SCANNING DELFSHAVEN is een internationale samenwerking tussen Nederlandse en Kroatische
documentaire fotografen Florian Braakman, Olivier van Breugel, Verena Blok, Ana Opalić, Bojan
Mrđenović en Borko Vukosav. Voor het project doen de kunstenaars een onderzoek en analyse rondom
de Rotterdamse wijk Delfshaven en creëren een presentatie over hun bevindingen.
SCANNING DELFSHAVEN is een uitdagend samenwerkingsproject waarin 6 elkaar onbekende
kunstenaars slechts 6 dagen de tijd hebben om van concept tot presentatie te komen. Het project daagt
hun vaardigheden op gebied van samenwerking, creativiteit en aanpassingsvermogen uit. Daarnaast
nodigt het project hen uit op nieuwe manieren na te denken over het concept van een wijk en op welke
wijze de bewoners aan een kunstzinnige presentatie kunnen worden verbonden.
Het project wordt georganiseerd in samenwerking met Kroatisch fotografie festival Organ Vida en wordt
ondersteund door Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Cultuur, Kroatië.
SCANNING DELFSHAVEN
opent op 12 januari 2018 van 19.00 - 22.00 en is gratis toegankelijk voor iedereen.
Locatie: Foundation Mesh, Mathenesserweg 128a, Rotterdam
www.foundationmesh.com
De kunstenaars zijn voor het project geselecteerd op basis van een gedeelde interesse in de dagelijkse
omgeving en hun fascinatie voor culturele patronen en leefwijzen. Florian Braakman, als enige bewoner
van de wijk Delfshaven presenteerde eerder al zijn serie 'Delfshaven's Finest', een project gesteund
door het Mondriaan Fonds, waarin hij de wijk en haar kenmerken documenteert. Ook Verena Blok en
Olivier van Breugel werden in hun werk reeds gesteund door onder andere het Mondriaan Fonds en
Stroom en toonden hun series op internationale platforms als Art Rotterdam en Athens Photo Festival.
De mix met de Kroatische fotografen, die allen werken met een duidelijke connectie tot hun thuisland en
het voormalige Joegoslavië is uitermate interessant door de inbreng van inzicht en kennis van zowel
insiders als outsiders in het project.
Meer over de deelnemende kunstenaars via
www.foundationmesh.com/scanning-delfshaven.html
SCANNING DELFSHAVEN is ontstaan vanuit de wens bewoners van het gebied Delfshaven meer in
contact te brengen met beeldende kunst. Het gebied in het Westerlijk deel van Rotterdam kent relatief
lage cijfers voor cultuurparticipatie en veel bewoners ondervinden een duidelijke drempel bij het
binnenstappen van een presentatieruimte. Door een kunstproject geheel op het gebied te richten, willen
de organisatoren de omgeving meer bij kunst betrekken.
De kunstenaars gaan met bewoners is gesprek over de wijk en documenteren hun leefomgeving. De
presentatie wordt daarmee voor een nieuwe groep relevant. De resultaten worden op een creatieve en
zintuigenprikkelende manier gepresenteerd door de diverse en getalenteerde groep kunstenaars
waarmee zij een nieuw licht werpen op de dagelijkse omgeving.
Foundation Mesh organiseert internationale samenwerkingen tussen kunstenaars, met het doel de
mogelijkheden voor internationale presentaties voor jonge en opkomende kunstenaars te bevorderen.
Daarnaast stimuleert de stichting internationale uitwisseling en persoonlijke ontwikkeling van
kunstenaars door hen op basis van opvallende overeenkomsten aan elkaar te koppelen. Voor
SCANNING DELFSHAVEN werkt de stichting samen met Kroatisch fotografie festival Organ Vida, een
organisatie gericht op de presentatie van internationale, getalenteerde fotografen in Kroatië.

Noot aan de redactie:
Wij nodigen u van harte uit voor een preview van de tentoonstelling en desgewenst een interview met
de kunstenaars op 12 januari van 17.00 - 19.00. Graag vernemen wij van u of wij u kunnen verwachten
op deze of een andere dag naar keuze.
Meld u aan via info@foundationmesh.com
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Inger van Beek
info@foundationmesh.com
06-37292241

