
‘Roos en Blad’, Kim Zwarts
       Kim Zwarts is een meer dan gevestigde fotograaf van gebouwen en stadslandschappen. De 
inmiddels omvangrijke reeksen tonen een fascinatie voor het detail. Zijn foto’s ogen alsof ze met veel precisie tot stand komen. Soms 
ontstaan zijn foto’s in opdracht, vaak ook als vrij werk. 

En zoals het ook de kunstenaar soms overkomt, ontstaat er van tijd tot tijd, ook zo maar iets nieuws. Niet zelden tot verrassing van de 
maker zelf. 

Zo moet het Kim Zwarts vergaan zijn toen die eerste close-up van een afgestorven roos gemaakt was. Immers wetende dat het  
fotograferen van bloemen welhaast elke fotograaf in zijn carrière overkomt; hoe dan toch nog een onderscheidende blik te vinden?

De foto’s van afstervende rozen en koolbladeren doen ons versteld staan van de visuele rijkdom, en dat in zo weinig. De fotograaf rust 
niet voordat een veelvoud van vergelijkbare foto’s een constante doet ontstaan en het thema meester lijkt gemaakt.

Al snel zoeken we naar een betekenisvolle redenering: dode materie… die toch zo veel verhaal heeft. Nog even, en dan zit in die dode 
bloemen en bladeren net zo veel als in het leven zelf.

Maastricht 2013–11, Mathieu Bruls architect

De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor deze tentoonstelling van Alex51gallerY.
De tentoonstelling loopt van 24 januari t/m 19 februari 2014

U bent van harte welkom tijdens de opening en/of tijdens kantooruren 09.00 -17.00 uur.

Opening
vrijdag 24 januari 2014 van 17.00 - 19.00 uur

Kim Zwarts presenteert tijdens de opening 2 portfolio’s, met de in de expositie getoonde foto’s. 
De portfolio’s worden in een oplage van 12 door hemzelf gemaakt.

Deze portfolio’s bevatten tevens een reeks gedichten die Frans Budé schreef naar aanleiding van de foto’s.
Frans Budé zal op de opening een aantal van deze gedichten voorlezen.

 

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en directies van;
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