Uitnodiging voor de opening van de expositie ‘Heimat’ en presentatie
van
CHARKOW / Kunst-Fotoboek
De zoektocht naar het verleden van mijn moeder
‘Charkow’, Ellens nieuwste Kunstfotoboek is in juni op het Fotofestival in Wenen
gepresenteerd. Het project behelst ook een reizende tentoonstelling, die – net afgesloten
in Duitsland - op donderdag 3 november om 19 uur in ‘Dat Bolwerck’ Zutphen,
Zaadmarkt 112, wordt geopend.
Ellen Korth, bekend als maker van het internationaal bekroonde Utilité (best verzorgde
boek/bekroond met de zilveren medaille in Leipzig) en het foto-kunstboek Jorinde,
fotografeert bijzonderheden in het alledaagse. Deze verwerkt ze tot een totaal kunstwerk
bestaande uit fotografieën, interviews, muziek, film, objecten en boekkunst.

Dit nieuwe project van Ellen gaat over de zoektocht naar de identiteit van haar moeder,
die in de tweede wereldoorlog uit Charkow (Oekraïne) naar Duitsland en later naar
Nederland vluchtte. Haar moeder zweeg tot op het laatst over haar voorgeschiedenis en
liet alle herinneringsstukken verdwijnen. Wie was die vrouw met een koffer vol door
midden gescheurde foto’s , die diezelfde koffer zelfs spoorloos liet verdwijnen?
Het zoeken naar identiteit en heimat zijn het thema van deze expositie. Ellen Korth
verbindt deze zoektocht met actuele fotoreportages van mensen in Nederland. Mensen,
die “heimat” gebonden zijn. Gebonden aan plaatsen, huizen, tuinen of in het gelukkig
samenzijn. Gedurende drie jaren heeft zij zes Nederlanders in hun dagelijks leven gevolgd
en fixeerde intieme momenten. Met haar keuze aan foto’s toont Ellen een fijngevoeligheid
over wat ‘heimat’ voor mensen betekent en hoe deze hun identiteit reflecteert.
Zoals we kennen van Ellen Korth is haar zoektocht ook gevat in een bijzonder kunstboek.
Het boek “CHARKOW” wordt tijdens de expositie gepresenteerd en gesigneerd.
Sopraan Ivette van Laar en cellist Jeroen den Herder laten bij de opening enkele
bijzondere Russische liederen horen (de Achmatova Songs van John Tavener).
Op zondag 6 november om 11 u en op donderdag 10 november om 19.30 uur kunt u met
Ellen Korth in gesprek gaan over het thema ‘Heimat’.
Van harte welkom,
Ellen Korth en Vincent Peppelenbosch

De expositie is van 3 t/m 13 november open op donderdag t/m zondag van 11 tot
17 uur / www.datbolwerck.nl.

