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‘I love Winterslag': Fototentoonstelling mét geluidsfragmenten zet gezichten achter
tuinwijk in de kijker

Het Laatste Nieuws - 02 Jul. 2021

‘Ferm Portret': zo heet de nieuwe expo in de gang van de Barenzaal in C-mine. Lokale mensen, de inwoners van Winterslag, spelen
daarbij de hoofdrol. “We zijn op zoek gegaan naar de ziel van C-mine”, klinkt het bij één van de initiatiefnemers.

Laatste update:

Nog tot en met 26 september loopt de gratis expo ‘Ferm Portret' in één van de gebouwen van C-mine. “Die expo is ontwikkeld door
Cie Tartaren (een artiestiek gezelschap, nvdr.) in samenwerking met de Genkse fotograaf Boumediene Belbachir”, vertelt schepen van
Cultuur Anniek Nagels (CD&V). “Hij heeft een reeks portretten gemaakt van inwoners van Winterslag, geïnspireerd door hun verhalen.”

De partners hebben dan ook een duidelijk opzet met deze tijdelijke tentoonstelling. “We willen de mensen die dit gebouw letterlijk mee
hebben gebouwd met bloed, zweet en tranen terug een plek laten innemen in de ruimte”, zegt Wim Oris, algemeen directeur van Cie
Tartaren. “We zijn op zoek gegaan naar de ziel van C-mine. Er moet een reden zijn waarom de oude huizen in de wijk binnen de week
zijn verkocht in Winterslag. Er is iéts bijzonders aan de hand in de eerste, tweede en vierde cité. We zijn naar de mensen in de wijk
gestapt en hebben gevraagd om hun geheim aan ons te verklappen.”

De gemeenschap in Winterslag is heel warm. Wees gewoon jezelf, klinkt het daar. Probeer niet iets meer te zijn en draag gewoon iets
bij aan de samenleving met de potentie die je hebt

En daar is volgens Oris het volgende uit voortgekomen. “De gemeenschap in Winterslag is heel warm. Wees gewoon jezelf, klinkt
het daar. Probeer niet iets meer te zijn en draag gewoon iets bij aan de samenleving met de potentie die je hebt. En ongeacht welke
culturele achtergrond iemand heeft, steunen de mensen er elkaar. Die warmte in de wijk hebben we geprobeerd om op beeld te
zetten.”

Drie van de geportretteerden zijn de vriendinnen Angelina, Anita en Berta. “Ik woon al sinds 1989 in Winterslag”, vertelt Berta.
“Waarom ik er zo graag woon? Ik heb een hele goede band met de buren. Zij kennen mij als iemand met veel fantasie.” Dat blijkt ook
uit de beelden. “Op deze foto zie je bijvoorbeeld dat ik in mijn tuin een soort van Mariagrot en een klein kapelletje heb gemaakt.” Berta
is dan ook graag creatief bezig. “Ik heb bijvoorbeeld een bankje gemaakt van de hoedenplank van mijn auto. Met de lichtjes die hier
omhoog hangen, is mijn tuin een klein paradijs. De buren komen hier regelmatig langs. Wanneer ze hier zijn, willen ze gewoon niet
meer weg (glimlacht).”

Een warme buurt dus, en die liefde voor Winterslag maakt Berta ook kenbaar op een ander beeld. Zo poseert ze trots met een rode T-
shirt met het opschrift ‘ik hou van Winterslag'. “Ik heb er zo een paar in de kast liggen. Ja, ik woon hier graag. Heeft iemand er behoefte
aan om ook eens bij mij in de tuin langs te komen? Dan is die persoon altijd welkom.” Warmte zelf ontdekken

Naast de foto's zijn er ook audiofragmenten te beluisteren, waarin de inwoners eigen verhalen uit de doeken doen. “Met deze expo
hopen we dat de bezoekers zelf naar de wijk trekken om de warmte te voelen”, vult Oris nog aan. “Het is hier nog geen kilometer
vandaan, dus waarom niet?”
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