CULTURELE RAAD MAASSLUIS
Douanehuisje december, Drie fotografische interpretaties van grenzen en
Workshops met grensverleggende wensen
Het Douanehuisje is in december het domein van de drie fotografen Carla van Gaalen
(Breda), Inge Hoefnagel (Rotterdam) en José van de Wouw (Rotterdam). Samen keken zij
naar het begrip ‘grenzen’ en hebben dat ieder op een eigen wijze vastgelegd. De uitwerkingen
in vijf fotoseries zijn zeer gevarieerd. Te zien zijn foto’s die de letterlijke grens tussen twee
landen laten zien, poëtische vertalingen van ontmoetingen, metaforen van grenzen en een foto
met interview over wat de grens is tussen veilig zijn en toch wonen in een zogenaamde
‘krachtwijk’.
Kerst en Oudjaar workshops: grensverleggende wensen maken
Tijdens de D3 expositie kunnen bezoekers aan twee workshops deelnemen, waarin het maken
van grensverleggende wensen centraal staat. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf
aanmelden nodig. Dit kan via facebook.com D3 fotografie. Iedere deelnemer kan naar eigen
inzicht een bijdrage voor deelname betalen.
De fotografen
Carla van Gaalen
Carla van Gaalen is ontwerper en tekstschrijver. Haar foto en interview gaan over een
Syrische vluchteling. Opvallend is dat hij blij is met zijn nieuwe woonplek omdat hij daar
veilig is. Terwijl de locatie naar Nederlandse begrippen een zogenaamde krachtwijk is.
José van de Wouw
José van de Wouw haalde voor haar series over grenzen inspiratie uit het filosofietijdschrift
Waar ligt de grens? en uit Nobody Home, theaterstuk van drie verhalen van vluchtelingen.
José van de Wouw startte lang geleden met fotograferen met een tweedehands analoog
fototoestel.
Meer informatie: www.wouwtrainingen.nl (werksite met eigen foto’s),
www.objectiefbelicht.nl; j.vandewouw72@gmail.com
Inge Hoefnagel
Inge Hoefnagel is beeldend kunstenaar en afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie,
3D, in de openbare ruimte. Haar werk is minimalistisch en conceptueel, het materiaal is altijd
ondergeschikt aan het idee. Vaak wordt fotografie gebruikt om vergankelijk gemaakt werk
vast te leggen. Steeds vaker maakt zij werk in boekvorm.
Meer informatie: www.ingehoefnagel.nl
Expositie: zaterdagen en zondagen 4 tot en met 31 december, 14.00 – 17.00 uur, buiten deze
tijden op afspraak, bel: 06 10 89 24 27, Inge Hoefnagel. Uitzonderingen: zo 4 dec14.00 16.00 uur, zo 25 dec 1e Kerstdag gesloten.
Workshops Kerst en Oudjaar: grensverleggende wensen maken
za 24 dec, za 31dec, 14.00 tot 16.00 uur
Actuele info op facebook.com D3 fotografie

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert
van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige
activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821,
douanehuisje@crmmaassluis.nl.

