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 INLEIDING

De Kunstprijs Charlois 2019 had dit jaar een andere opzet dan de vorige editie, die van 2018. 
Dat jaar konden alle kunstuitingen meedoen zolang het plat werk betrof. Dit jaar was er een thema aan de 
Kunstprijs verbonden en beperkten wij ons tot de fotografie als medium voor alle inzendingen. 28 fotografen 
wonend of werkend in Charlois namen met meer dan 80 foto’s deel aan de ruim 2 maanden durende 
tentoonstelling die werd afgesloten met een veiling in CultuurWerkplaats Tarwewijk.
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 DE TENTOONSTELLING

Wat in eerste instantie leek op een voor breder publiek toegankelijk medium als fotografie waren 
deelnemers toch iets moeilijker te vinden dan wij dachten. De campagne startte halverwege juli 2019 met 
als doel om bewoners van Charlois die niet op vakantie zouden gaan aan te spreken om te enthousiasmeren 
voor deelname aan de kunstprijs. Posters en flyers met oproep voor deelname aan de Kunstprijs Charlois 
2019 werden verspreid over 50 locaties. Voornamelijk in buurtcentra, bibliotheken, sportcentra, cafés. 
In de wijken: Carnisse, Tarwewijk, Oud Charlois, Wielewaal, Pendrecht, Zuidwijk, Zuidplein en Heijplaat. 
Daarnaast werd veel energie gestoken om via sociale media en digitale nieuwsbrief publiek te bereiken voor 
deelname. Middels Facebook advertenties wist de campagne meer dan 10.000 mensen van de kunstprijs op 
de hoogte te brengen. 
We richtten ons met de campagne op bewoners, fotografen en kunstenaars die in Charlois wonen of 
werkzaam zijn beroepsmatig of als amateur. Inschrijving was mogelijk tot en met 21 september. 
Deelnemers meldden zich voornamelijk aan in de weken voorafgaand aan de sluitingsdatum. 
35 mensen meldden zich aan via email voor deelname van wie uiteindelijk 28 fotografen daadwerkelijk werk 
instuurden met in totaal 80 foto’s. De inschrijving was open en er vond geen selectie van deelnemers plaats. 
Op deze manier werd het een zeer gevarieerde presentatie van fotowerken. Elke fotograaf kon maximaal drie 
foto’s insturen. Omdat er minder fotografen deelnamen dan verwacht was het mogelijk om alle foto’s in de 
tentoonstelling op te nemen wat een aangename verrassing was voor de deelnemers. Veel inzendingen waren 
als serie gemaakt. De drie foto’s hadden dan meestal inhoudelijke en visuele overeenkomsten waardoor de 
foto’s in de tentoonstelling beter tot hun recht kwamen. En dat kwam de tentoonstelling zelf ook ten goede.
De tentoonstelling vond plaats van 12 oktober t/m 12 december op 10 locaties in de Tarwewijk en Oud 
Charlois. De reden om voor deze twee wijken kiezen was om de tentoonstellingsplekken zo dicht mogelijk bij 
elkaar te hebben om de afstanden tussen de locaties niet te groot te laten zijn. Anders zou de tentoonstelling 
erg versnipperd raken en het animo om alle plekken te bezoeken gering zijn. De beste locaties werden 
daarvoor in de Tarwewijk en Oud Charlois gevonden. Een andere eis die we aan de locaties stelden was dat 
het voor een bezoeker zo min mogelijk moeite zou moeten kosten om een tentoonstellingslocatie te bezoeken. 
Dus geen beperkingen wat betreft openingstijden en lastig te vinden locaties. Alle foto’s dienden vanaf de 
straat of trottoir te bezichtigen zijn, liefst 24 uur per dag. Op twee locaties na is de tentoonstelling 9 weken 
lang constant te bezichtigen geweest. De eerste locaties werden in juli al benaderd en daarna in augustus. 
De uitdaging lag dus bij het vinden van locaties die op loopafstand van elkaar lagen. Veel winkeliers hadden 
sympathie voor de tentoonstelling maar wilden hun etalageruit liever niet afstaan voor de fotowerken die het 
zicht naar binnen en het uitzicht naar buiten zouden belemmeren. De organisaties en ondernemers van 
uiteindelijke locaties waren enthousiast over de kunstprijs en namen graag deel aan de tentoonstelling.

De 6 tentoonstellingslocaties in de Tarwewijk waren: 
Theater a/d Laan (Dordtselaan 19)
Wasserij & Stomerij Zuid (Dordtselaan 73)
Millinxparkhuis/Dock (Millinxstraat 69)
De Vitrine (hoek Millinxstraat/Heinenoordstraat)
Speeltuin Millinx (Millinxstraat)
CultuurWerkplaats Tarwewijk (Cillershoekstraat 1) 

De 4 tentoonstellingslocaties in Oud Charlois: 
Openbare bibliotheek (Clemensstraat 111)
Art Project space Wolfart (Wolphaertstraat 25)
Attent (Struitenweg 54)
Stichting B.a.d (Talingstraat 5)
 
Na de sluitingsdatum van 21 september zijn de foto’s digitaal verzameld en is waar nodig gecommuniceerd 
met deelnemers over de technische kwaliteit van de ingezonden foto’s en of deze in een aantal gevallen ver-
beterd kon worden. In de weken voor de opening van de tentoonstellingen zijn de foto’s bewerkt, geoptimali-
seerd en daarna geprint bij een professionele vakprinter.
Met een aantal vrijwilligers is het werk ingelijst in de werkplaats van CultuurWerkplaats Tarwewijk in lijsten van 
44 x 51 cm. Omdat er te weinig lijsten waren zijn extra lijsten aangeschaft. In zo’n hoeveelheid dat de foto’s 
per locatie in één soort lijst konden hangen om het geheel een eenduidige uitstraling te geven.
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 DE OPENING

De opening van de tentoonstelling, jurering en bekendmaking van de prijswinnaar vond plaats op zaterdag 
12 oktober in CultuurWerkplaats Tarwewijk. Alle foto’s die in de tentoonstelling waren opgenomen hingen 
op klein formaat op grote posters geprint bij elkaar. Op deze wijze konden alle bezoekers en de jury van 
kunstprijs de foto’s bij elkaar zien en beoordelen. Daarnaast waren alle foto’s op een groot beeldscherm 
digitaal te bekijken.
Voor de Kunstprijs Charlois 2019 was één prijs te winnen voor de mooiste foto door een vakjury gekozen. 
Naast de prijs van €250,- waren er twee eervolle vermeldingen.
De vakjury bestond dit jaar uit fotograaf Bob Goedewaagen. Een Rotterdamse, technisch zeer begaafde 
fotograaf. Frank van der Salm, die bekend staat als een van Nederlands beste  fotografen. En beeldend 
kunstenaar Anique Weve. Zij is bekend om haar persoonlijk en intieme werk waarbij zij fotografie als 
middel gebruikt. De jury had in de week voor de opening de mogelijkheid om de foto’s individueel te bekijken. 
Op de dag van de opening hebben zij meer dan twee uur overleg gehad om tot een eenduidige beslissing te 
komen welke foto de Kunstprijs Charlois 2019 zou winnen. De voorwaarden die de vakjury van de organisatie 
meekrijg om tot de winnende foto te komen was dat het thema Charlois moest zijn. Verder was de jury vrij om 
de criteria te verfijnen en zo met elkaar tot een eenduidig besluit te komen. Naast de winnaar waren er drie 
eervolle vermeldingen. Dat waren Annebel Bruschinski, Janine Schrijver en Guus Bakker. De winnaar van de 
Kunstprijs Charlois 2019 is Lindy Hengst geworden met een foto waarop het interieur van een winkel met 
personeel en klant te zien is. De foto straalt een jaren 70 sfeer uit en is met een analoge fotocamera gemaakt. 
De vakjury was gefascineerd door deze foto. De foto zou net zo goed 45 jaar geleden gemaakt kunnen zijn en 
als ‘grap’ ingezonden zijn. De maker van de foto was ook voor iedereen onbekend. Dat maakte de keuze voor 
deze foto extra spannend.
Op de opening kwamen ongeveer 60 mensen af. Veel deelnemers waren verhinderd, de meesten hadden dat 
via een email gemeld. Ondanks het slechte weer was de belangstelling voor de opening goed en was er veel 
interesse voor de foto’s. De aanwezige fotografen, juryleden, vrijwilligers en bezoekers bleven lang napraten 
over het tentoongestelde werk.
Na de openingsceremonie en de bekendmaking van de winnaar van de Kunstprijs Charlois 2019 was er de 
gelegenheid voor de fotografen en publiek om onder begeleiding van gidsen langs de tentoonstellingslocaties 
de foto’s te gaan bekijken.
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In de week voorafgaand aan de tentoonstelling zijn de locaties ingericht, is de website aangepast en 
opnieuw ingericht met informatie en foto’s. Publiciteit voor de tentoonstelling en opening is 3 weken 
voor aanvang opgestart middels verspreiding van posters, flyers, nieuwsbrief en berichten op sociale 
media. Een routekaart met informatie is gemaakt die op de toegankelijke locaties werd neergelegd en 
die bezoekers konden meenemen.
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 HET JURYRAPPORT VAN KUNSTPRIJS CHARLOIS 2019

Het is mooi dat deze prijs bestaat en dat er op lokaal niveau zo’n prijs in het leven is geroepen.
Het ingezonden werk is heel divers en de jury heeft zich met veel zorg over de inzendingen gebogen en is 
tot een unaniem besluit gekomen over wie de Kunstprijs Charlois 2019 wint. De basis waarop de jury heeft 
geselecteerd is voornamelijk is voornamelijk het gevoel dat de foto’s opriepen over het Gebied Charlois. 
Het ging de jury niet zozeer om een herkenbaar beeld van Charlois als wel een sfeer die van het Gebied is 
neergezet door de fotografen.
Wat het voor de jury moeilijk maakte was dat er slechts voor één foto moest worden gekozen. Sommige 
inzendingen zijn als serie heel sterk. Er zijn series die de jury graag als geheel zou hebben willen nomineren 
voor de prijs. Maar er mocht slechts één foto worden gekozen.

1e eervolle vermelding: Annebel Bruschinski. 
Een serie sterke foto’s die een intrigerend persoonlijk verhaal vertelt. De jury kiest voor de foto met de hand 
en speld. 

2e eervolle vermelding: Guus Bakker.
De jury vond zijn werk overtuigend. Het meest interessante beeld is echter en helaas geen Charlois maar Fei-
jenoord (de foto in de metro met de kop van zuid op de achtergrond). Het laat een sterk sociaal beeld zien van 
Rotterdam Zuid en tegelijkertijd het grootstedelijke karakter van de stad Rotterdam.

3e eervolle vermelding: Janine Schrijver.
Het was voor de jury moeilijk kiezen tussen de foto van Janine Schrijver en de uiteindelijke winnaar. 
Het beeld dat de jury kiest zoemt in op details maar geeft daarmee een totaal beeld van Charlois dat het Ge-
bied duidelijk typeert. Het is de foto met links een tuin met hekwerk ervoor en rechts een hand met 
drie getatoeëerde puntjes.

De foto die de jury als mooiste foto heeft gekozen maakt ook deel uit van een sterke serie. Fotografie is span-
nend omdat je iets kunt suggereren dat er niet is. Deze foto’s nemen je mee naar een tijd die er niet meer is. 
De foto die de winnaar is geworden roept een nostalgische sfeer op die aan Charlois kleeft. Andere culturen, 
burgerlijkheid, daar waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het is een inkijkje achter de voordeur, het is een 
terloops beeld.
De jury gaat ervanuit dat de foto nu gemaakt is. Maar zelfs als deze keuze ergens anders en misschien wel in 
een andere tijd is gemaakt spreekt deze foto een en al Charlois uit.

De winnaar van Kunstprijs Charlois 2019 is Lindy Hengst met de foto van een winkel met een klant en 
winkelpersoneel.

Eervolle vermelding Guus BakkerEervolle vermelding Annebel Bruschinski

Winnaar Lindy Hengst Eervolle vermelding Janine Schrijver
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 DE FOTO’S

Wat kan er worden gezegd over de deelnemende foto’s? De inzendingen waren heel divers. Het thema was 
Charlois maar de onderwerpen van de foto’s liepen ver uiteen wat een rijk beeld opleverde van het gebied. De 
groene omgeving van Charlois kwam veelvuldig in beeld. De Waalhaven die woonwijken direct verbindt was 
goed vertegenwoordigd. Sociale portretten, winkelinterieurs, karakteristieke straatbeelden, wolkenluchten, 
opmerkelijke straat details, persoonlijk dramatische gebeurtenissen en conceptuele kunstfotografie waren de 
onderwerpen die de tentoonstelling thematisch verbonden. De tentoonstelling gaf de verscheidenheid van de 
interesses waarmee de fotografen zich verbinden met het gebied Charlois treffend weer. De deelnemende 
fotografen waren ook divers. Niet alle fotografen hebben wij persoonlijk ontmoet of gesproken. Een aantal 
heeft de foto’s digitaal verzonden en het contact met hen verliep enkel via de email. De meeste fotografen zijn 
op de opening afgekomen of hebben wij op andere momenten ontmoet en gesproken.

 DE ACTIVITEITEN EN WANDELINGEN

Tijdens de South Explorer, een twee jaarlijkse openstelling van culturele hotspots in Rotterdam Zuid, werden 
twee activiteiten georganiseerd. Eén activiteit werd op zaterdag 9 november rond de tentoonstellingslocaties 
in Oud Charlois gehouden. Bij Stichting B.a.d aan de Talingstraat 5 werd een event georganiseerd waar met 
winnaar Lindy Hengst een vraaggesprek over haar serie en winnende foto werd gehouden. Daarnaast kon 
publiek vragen stellen aan Lindy. De dichters Joz Knoop en Robert Tau droegen voor uit eigen werk. Na het 
event was er de mogelijkheid om langs de tentoonstellingslocaties in Oud Charlois te wandelen.
De andere was een wandeling langs de foto’s op zondag 10 november in de Tarwewijk. Voor deze wandeling 
waren twee dichters uitgenodigd om voor te dragen en fotograaf Guus Bakker om iets over zijn fotoserie te 
vertellen. De belangstelling voor deze wandeling was echter zo minimaal dat deze activiteit is afgeblazen.
De winnende foto van Lindy Hengst is na de opening van de tentoonstelling op groot formaat (50 x 76 cm) 
geprint, ingelijst en opgehangen in de etalage op het wijkkantoor van het gebied Charlois in Carnisse.

 DE AFSLUITING MET VEILING

Op zaterdag 14 december werd de tentoonstelling feestelijk afgesloten met een veiling. Voor de veiling 
hebben wij ongeveer 20 ondernemers en winkeliers uit de directe omgeving van de tentoonstellingslocaties 
benaderd om deel te nemen aan de veiling. Om enerzijds het initiatief van de kunstprijs te ondersteunen en 
anderzijds hun interieur te verrijken met aan Charlois gerelateerde foto’s. Hen werd de mogelijkheid geboden 
om vooraf aan de veiling al op foto’s te kunnen bieden. Helaas heeft het bezoek aan de ondernemers en 
winkeliers en daaropvolgende emails geen resultaat opgeleverd. 
Op de veiling kwamen ongeveer 30 mensen af. Het enthousiasme voor de foto’s was groot en er werd druk 
over en weer geboden. Veilingmeester Robert Tau leidde met grote betrokkenheid de veiling waar 68 foto’s 
onder de hamer kwamen. Uiteindelijk zijn er 25 foto’s geveild en de opbrengst was € 460,-. Niet alle 
deelnemers wilden hun foto’s laten veilen omdat de kans groot was dat het werk niet volgens hun 
marktconforme prijzen zouden worden verkocht. Het werk dat niet verkocht is is geretourneerd naar de 
makers.
De opbrengsten van de geveilde foto’s werd gelijkmatige verdeeld tussen de maker en de organisatie van 
kunstprijs. Met de opbrengsten is het prijzengeld voor de volgende editie bijna gedekt. 
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 PRESTATIES, BEREIK EN EFFECT

Met Kunstprijs Charlois wilden wij een aantal doelen bereiken:

• Non-verbale communicatie over het gebied 
Ondanks dat dit doel moeilijk meetbaar is zijn tijdens de openbare activiteiten die zijn georganiseerd 
en ontmoetingen die hebben plaatsgevonden en waar de organisatie getuige van was veel gesprekken 
geweest waarin de fotografie onderwerp van gesprek was. Ofwel tussen de deelnemende fotografen 
onderling of met he publiek. Ook de animo tijdens de veiling tot koop van de foto’s getuigde van een 
ruime belangstelling voor het werk. Er was veel nieuwsgierigheid naar plekken die waren gefotografeerd 
en waar die zich bevonden in Charlois

• Meer verbondenheid met het Gebied en tussen medebewoners creëren
Opvallend was dat tijden de verschillende bijeenkomsten van opening tot afsluiting dat veel bewoners van 
Charlois trots zijn op hun Gebied of wijk waar zij wonen of werken. Zeker de amateurfotografen voelden 
de waardering die werd uitgesproken voor de foto’s die deelnamen aan de tentoonstelling en gaven aan 
daar blij mee te zijn.

• Creatieve en actieve energie genereren
Het waren voornamelijk de amateurfotografen die nieuwsgierig waren naar de belangstelling voor hun 
foto’s die meededen aan de kunstprijs en de tentoonstelling.
De meeste deelnemers kenden de CultuurWerkplaats Tarwewijk niet en kwamen op deze manier in con-
tact met andere bewoners die ook nog eens belangstelling voor hun foto’s toonden. Tijdens de bijeen-
komsten gaf hen dat zichtbaar een enthousiasme en energie.

• Een stimulans zijn om fotografie met meer aandacht (professioneler) te praktiseren
Het moet gezegd worden dat de organisatie met de deelnemers die foto’s instuurden met lagere technis-
che kwaliteit, die met smartphone waren gemaakt, minder in contact was dan deelnemers die met ‘echte’ 
camera’s hebben gewerkt. De smartphone foto’s zijn ingestuurd maar er was niet echt contact met deze 
groep deelnemers. Voorzover wij hebben kunnen nagaan zijn zij ook niet tijdens een van de activiteiten 
langsgeweest. Dus of het op professionele wijze stimuleren van fotograferen effect heeft gehad is twi-
jfelachtig.

• Fotografen uit Charlois ‘in the picture’ zetten
De tentoonstelling is zeker voor amateurfotografen een mooi en zichtbaar podium geweest om hun werk 
te tonen. Elke fotograaf kreeg de mogelijkheid om 3 foto’s in de expositie op te nemen ipv 1 foto. Dit 
gaf de deelname meer zichtbaarheid voor elke fotograaf. De 3 foto’s werden ook bij elkaar opgehangen 
en niet verdeeld over verschillende locaties. Zo kwam ieders werk ook over als een serie en dat werkt 
versterkend.

• Financiële steun voor deelnemers en andere betrokkenen
Naast de winnaar die € 250,- verdiende is er tijdens de veiling bijna € 500,- verdiend aan de verkoop 
van foto’s. Wij weten niet of er buiten de tenttonstelling en veiling werk is verkocht maar wij vermoedden 
van wel omdat er voor bepaalde foto’s grote belangstelling was. Wat tegenviel was de medewerking van 
bedrijven en ondernemers uit het gebied die in eerste instantie sympathiek tegenover de tentoonstelling 
en veiling stonden en aangaven te willen bieden op foto’s. Dat heeft helaas niets opgeleverd.

Bereik in cijfers:
Deelnemende fotografen: 28
Deelnemends organisaties: 10
Opening tentoonstelling 60 bezoekers
Doelgerichte bezoekers tentoonstelling: 400
Deelnemers activiteiten/wandelingen: 40
Terloopse bezoekers tentoonstelling: 4.000
Digitale bezoekers website 1.600 bezoekers over de tentoonstellingsperiode
Totaal: 6.138
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 CONCLUSIE

Kunstprijs Charlois 2019 bereikte dit jaar een nieuwe groep deelnemers door te kiezen voor het medium 
fotografie en het daaraan verbonden thema Charlois. Het verwachtte aantal deelnemers werd niet gehaald 
maar dat gaf wel de mogelijkheid om alle foto’s op te nemen in de tentoonstelling wat de tentoonstelling 
ten goede kwam en de interesse van de deelnemers voor de kunstprijs vergrootte. Inwoners bereiken en te 
interesseren voor dit soort evenementen is en blijft moeilijk. Maar Kustprijs Charlois heeft een positief effect 
op de mensen die meededen en op de aandacht waarmee zij zich met de het gebied verbinden. De kracht van 
de kunstprijs zit in de waardering die de deelnemers kregen voor inzet en hun kijk op de plek waar zij wonen. 
Op professionele wijze het werk in een tentoonstelling tonen, het op goede en hartelijke wijze mensen en 
deelnemers ontvangen en te woord staan en naar hen luisteren geeft Kunstprijs Charlois een meerwaarde 
aan alle bestaande activiteiten en evenementen die al worden georganiseerd.
Wat de kunstprijs krachtiger zou maken is zich te verbinden met andere evenementen zoals bijvoorbeeld het 
tweejaarlijks Charlois Speciaal. Daarmee kan meer aandacht en publiciteit worden gegenereerd waardoor 
meer mensen zich tot deelname interesseren en voor de georganiseerde activiteiten.

BEELDVERSLAG

Tentoonstellingslocatie Wolfart, Wolphaertstraat

Tentoonstellingslocatie Bibliotheek Oud Charlois, Clemensstraat

Tentoonstellingslocatie Stichting B.a.d, Talingstraat/Arendsweg

Tentoonstellingslocatie Attent, Struitenweg



BEELDVERSLAG
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Tentoonstellingslocatie Theater a/d Laan, Dordtselaan

Tentoonstellingslocatie Wasserij & Stomerij Zuid, Dordtselaan

Tentoonstellingslocatie hoek Millinxstraat/Heinenoordstraat

Tentoonstellingslocatie Millinxparkhuis/Dock, Millinxstraat

Tentoonstellingslocatie CultuurWerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat



BEELDVERSLAG
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Opening met prijsuitreiking

Veiling en afsluiting 



BEELDVERSLAG
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Willekeurige selectie van ingezonden foto’s


