Zuid-Afrika

Documentaires
Zo. 3 februari 2013, 14.00
Zo. 3 maart 2013, 14.00

Zondag 3 februari 2013
William Kentridge (AVRO Close Up)
Anything is possible (Engelse versie)

Met 15minuutsvoorprogramma film iZArte bezoek aan kunstenaars Z-A

Zondag 3 maart 2013

Mobile Phones: the new talking drums of everyday Africa
Connecting Dreams (Prof. dr. Mirjam de Bruijn, ASC Leiden)
In aanwezigheid van Mirjam de Bruijn, die ons over dit onderwerp zal vertellen

U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Wilt u erbij zijn, reserveert u dan vooraf een
plaats. Reserveren voor zondag 3 februari kan tot uiterlijk 30 januari 2013. Reserveren voor
zondag 3 maart kan tot uiterlijk 27 februari 2013. Natuurlijk kunt u ook nu gelijk voor de twee
iZArte Cinema middagen reserveren. Via e-mail: info@izarte.nl. Via telefoon: 0613802505.
Anything is possible - een prachtige documentaire van Charles Atlas over de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William
Kentridge (Johannesburg, 1955). Via zijn stemmige zwart-wittekeningen en animatiefilms verkent Kentridge het
beladen verleden van zijn thuisland Zuid-Afrika. Via een karakteristieke techniek fotografeert hij
houtskooltekeningen en papieren collages waarmee hij scènes creëert. Kentridge werkt niet met een script of story
board, maar zijn films ontstaan gaandeweg tijdens het creatieve proces. De documentaire belicht ook de andere
aspecten van de carrière van de kunstenaar, zoals zijn artistieke bijdrage aan de opera 'De neus' van Sjostakovitsj
in New York.
In de hedendaagse beeldende kunst is de Zuid-Afrikaanse William Kentridge niet meer weg te denken. Zijn werk is
intrigerend, wordt alom geprezen en hij heeft menige internationale prijs gekregen. In 2012 heeft het Joods
Historisch Museum de Black Box met heel veel succes tentoongesteld.
Mobile Phones: The new talking drums of everyday Africa | Connecting Dreams – een grootschalig
wetenschappelijk onderzoek, boek en documentaire over het gebruik van mobiele telefoons in Afrika. Prof. dr.
Mirjam de Bruijn zal deze middag aanwezig zijn bij iZArte, het onderzoek toelichten en ons verhalen erover
vertellen. En we draaien de film (Connecting Dreams) die zij hierover maakte.
De telefoon heeft benen gekregen. Niet alleen bij ons, ook in het hart van Afrika rukt de smartphone op. Mirjam de
Bruijn onderzoekt hoe nomaden omgaan met Facebook en Twitter. Mirjam vertelt: “In 2003 had nog slechts één
op de vijftig Afrikaanse burgers een mobieltje. In 2012 zweefde het aandeel Afrikanen met mobieltjes rond de
veertig procent. Je kunt wel nagaan dat dit impact heeft. Juist onder bevolkingsgroepen die niet in één
gemeenschap op één plek leven maar rondtrekken, omdat dit hoort bij hun nomadische levenswijze of omdat ze op
de vlucht zijn voor honger of geweld’. “Voor veel Afrikanen is de mobiel een soort extra ledemaat geworden. In de
steden gaan de jongeren er op dezelfde manier mee om als hier in het Westen. Als een statussymbool, compleet
met de nieuwste ringtone. De manier van communiceren is wel anders.”
iZArte, social import + gallery, art + design | Laarstraat 47 | Zutphen | 06-13802505 | info@izarte.nl |
www.izarte.nl (webgalerie) | open: wo 12-18 | do-vr 10-18 | za 10-17 | 1e en laatste zo 13-17 | en op afspraak

VRIENDEN VAN

Door Vriend van iZArte te worden, helpt u Galerie iZArte om meer te betekenen
in onder andere Zuid-Afrika. Het geld stort u op de rekening van Stichting Trifle,
een stichting verbonden aan Galerie iZArte met als doel het bieden van
kleinschalige (materiële en immateriële) hulp en ondersteuning aan mensen en
ondernemingen in achterstandsgebieden of achterstandssituaties.
Door Vriend van iZArte te worden helpt u bijvoorbeeld mee om kunstenaars de
kans te geven naar Nederland te komen, een unieke kans voor uitwisseling van
kunst, cultuur, ervaringen en levensvisies.

Rekeningnummer
9183665 t.n.v.
Stichting Trifle
KvK 32088802
BTW-nummer
NL 810395551

Als Vriend van iZArte wordt u als vriend behandeld:
U krijgt een Vriendenpas van Galerie iZArte
10% korting op alle betaalde activiteiten
Voorrang bij inschrijving voor activiteiten met een maximaal aantal deelnemers
5% korting op iedere aankoop bij Galerie iZArte
Jaarlijkse Vriendenbijeenkomst met een speciaal tintje
Toezending van de iZArte nieuwsbrief
Bestellen van iZArte-items op speciaal verzoek (bijvoorbeeld speciale kleur)
Ontmoetingen met de door iZArte uitgenodigde kunstenaars
Wilt u Vriend van iZArte worden? Fijn! Maak dan s.v.p. € 25,- over op
rekeningnummer 9183665665 van Stichting Trifle.
NB: Stichting Trifle heeft een ANBI-beschikking, alle giften buiten de lidmaatschapskosten
zijn in principe aftrekbaar voor de belasting (voor meer informatie en regelgeving zie
www.belastingdienst.nl).
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