Ik ben 13 en ik woon in Rotterdam
Fotoproject Rotterdams Beeldfonds en Erasmus Universiteit
In het kader van het lustrumjaar van Erasmus Universiteit Rotterdam fotograferen Jet van Schie en Sanne
Donders 13-jarigen die bijdragen aan het onderzoek van Generation R van het Erasmus MC. Het Rotterdams
Beeldfonds, initiator van dit fotografieproject, zoekt Rotterdamse 13-jarigen die graag door deze fotografen
geportretteerd willen worden.
Anne Bloemendaal, initiator van het Rotterdams Beeldfonds: “Kijkend naar 13-jarigen zie je hoe de stad er
over een paar jaar uit ziet. Mijn ambitie is dan ook om elke twee jaar een aantal 13-jarigen door verschillende
fotografen te laten fotograferen. Zo draagt ook dit project bij aan het realistische en actuele beeld van de
stad, net als de andere lopende projecten van het Rotterdams Beeldfonds."
Door de samenwerking met Generation R en de steun van verschillende stadsfondsen kunnen de fotografen Jet
van Schie en Sanne Donders laten zien hoe deze 13-jarigen er nu uitzien. Fotograaf Jet van Schie zoekt 13 13jarigen; “Bij alle 13 kies ik een ander onderdeel uit hun leven om uit te diepen. Om zo een veelzijdig beeld te
geven wie deze jongeren zijn en wat ze doen in Rotterdam. Waar zijn ze het liefst? Met wie gaan ze om?
Wat vinden ze belangrijk? Welke rituelen zien we terug, hoe leven zij hun leven? In mijn werk probeer ik
altijd series te maken en te zoeken naar de gemeenschappelijke deler. Dat wil ik ook met deze 13-jarigen gaan
doen”.
Fotograaf Sanne Donders volgt de 13-jarigen een hele dag van opstaan tot slapen gaan. En maakt zo per
jongere een beeld van de verschillende facetten van het leven als je 13 bent en in deze stad woont. "Door een
dag mee te lopen krijg ik steeds weer een nieuw persoonlijk beeld dat ook wat zegt over het dagelijksleven
van de 13-jarigen in Rotterdam”, aldus Sanne Donders.
Jet van Schie en Sanne Donders zoeken nog een flink aantal modellen uit alle delen van de stad, de enige
voorwaarde is dat de modellen allemaal bijdragen aan het onderzoek Generation R van Erasmus Universiteit
Rotterdam. Alle foto’s worden later geëxposeerd in de openbare ruimte, maar natuurlijk ook op de EUR en in
het Erasmus MC.

