
34 Waterspiegel / september 2014

Partners Fotodok

FOTODOK: 
Power of 
Water
Het foto-evenement Power of Water bij 

FOTODOK in Utrecht toont werk van elf 

(inter)nationale fotografen over het be-

lang van water. Te zout, te droog, te nat, 

te weinig, te vuil, dreigend, gecultiveerd, 

megalomaan, poëtisch, grondrecht of niet, 

van wie is water eigenlijk? En wat als het 

er niet meer is? Er spelen allerlei dringende 

waterzaken die ons persoonlijk kunnen ra-

ken, ook al liggen we er in Nederland niet 

direct wakker van, omdat we erop vertrou-

wen dat alles goed is geregeld. De foto series 

uit Power of Water laten zien dat water 

een eerste levensbehoefte is en niet stopt 

bij landsgrenzen. Omdat Power of Water 

een bijdrage levert aan de bewustwording 

rondom de rol die water speelt in ons leven, 

is Vewin sponsor van deze tentoonstelling.

FOTODOK is een internationale plek voor 

documentaire fotografie, een podium 

voor urgente en actuele maatschappelijk 

betrokken onderwerpen. Sinds eind 2008 

brengt zij, onderbelichte, mooie en span-

nende documentaire verhalen onder de 

aandacht van het publiek. FOTODOK doet 

dit door middel van een divers programma 

met tentoonstellingen, kritische lezingen 

en debatten, educatie en internationale 

samenwerking en uitwisseling. 

Power of Water toont, zowel binnen bij 

FOTODOK als buiten op het Domplein, 

werk van Kael Alford (USA), Benoit Aquin 

(CAN), Edward Burtynsky (CAN), Elspeth 

Diederix (NL), Anne Geene (NL), Marie-

José Jongerius (NL), Carl de Keyzer (BE), 

Disputed Waters (o.a. Johannes Abeling en 

Ronald de Hommel), Jan Rosseel (BE), Niels 

Stomps (NL) en Brian Voermans (NL). 

Power of Water, 7 september – 26 oktober 

2014, FOTODOK, Lange Nieuwstraat 7, 

Museumkwartier Utrecht. Openingstijden: 

wo-zo, 12-17 uur / Domplein 24/7.

Voor updates en publieksactiviteiten:  

www.fotodok.org.
Elspeth Diederix, uit de serie ‘Still Life Submerged’, 2014

Disputed Waters - Johannes Abeling, Rond de Hommel e.a. (ongoing)
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Anne Geene, uit  
‘Anne Geene’s  
Kleine Wateralmanak’, 
2014

Kael Alford, uit de serie 
‘Bottom of da Boot’, 2012

Marie-José Jongerius, ‘Hagestein’, 
uit de serie ‘Machine’, 2014


