Bert Janssen
“Een kleine geschiedenis, Nazareth 2009/2010”
BenC Gallery 07 toont werk van fotograaf Bert Janssen. Naast de documentaire en sociale waarde van het geheel van
de door hem gemaakte fotoserie, zijn het toch vooral de foto’s van de huiskamers die ons (architecten) erg raken. Het
is vanzelfsprekend, maar ook verbazingwekkend hoeveel de inrichtingen van dergelijke “neutrale” architectonische
ruimtes zeggen over de bewoners. Er valt minstens zo veel uit te lezen als we toedichten aan de echte portretten, die
parallel aan de interieurs, van deze bewoners werden gemaakt. Hier overstijgen deze interieurfoto’s het strikt
registererende en vormen ze, net als bij ieders eigen interieur, een uitdaging om er jezelf in te herkennen.
In de woorden van Bert Janssen:
“Begin 2009 vernam ik dat de Maastrichtse wijk Nazareth, waar ik zelf met mijn gezin 7 jaar heb gewoond, gerenoveerd en gedeeltelijk gesloopt zou worden. Zo kwam ik op het idee van een fotoproject, waarbij ik de mensen uit
deze wijk centraal wilde stellen. De sociale samenstelling en het aangezicht van de wijk zouden immers snel
veranderen, of zelfs verdwijnen.
Woningbouwvereniging Woonpunt heeft mij een leegstaande woning ter beschikking gesteld, die ik heb ingericht als
fotostudio. Mensen konden hier vrijuit inlopen. Daar werden ook interviews met bewoners afgenomen.
Ook ben ik daarna bij de mensen thuis foto’s gaan maken.
Zo is dit tijdsdocument ontstaan van de Maastrichtse wijk Nazareth, over de periode 2009/2010”.
Bruls en Co toont met plezier in deze 7e presentatie in haar atelier werk van Bert Janssen.
De tentoonstelling loopt van 13 mei t/m 1 juli 2011.
U bent van harte welkom tijdens de opening en/of tijdens kantooruren 09.00 - 17.00 uur, ook op za/zo. 28-29 mei en
za/zo. 18-19 juni 12.00 - 17.00 uur. (Bert Janssen is dan aanwezig)

Opening op vrijdag 13 mei 2011 van 16.30 - 19.00 uur
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje;
Mathieu Bruls, Björn de Munck, Loek Rinkens en medewerkers.

“Een Kleine Geschiedenis”, Opgenoort Nazareth 2009/2010

