
De tentoonstelling Act of Faith is een reis door de wereld van het geloof 

en van de fotografie. 

Soms persoonlijk en soms afstandelijk, confronterend of kritisch, liefde-

vol en verwonderd, iedere fotograaf vertelt weer een ander verhaal en 

allerlei soorten fotografie komen aan bod. 

130 fotografen van over de hele wereld laten in Act of Faith hun foto’s 

zien van de verschillende geloven op de wereld. Bij elkaar laten de foto’s 

zien wat er allemaal in naam van het geloof gebeurt in een grote beel-

denstorm.
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Khaled Zighari fotografeerde de afgelopen tien jaar de strijd tussen Israël en de 
Palestijnen. Tijdens zijn werk werd hij een paar keer door de Israëlische politie 
gearresteerd en mishandeld, en zelfs een keer van dichtbij neergeschoten. 
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Khaled Zighari 
(Palestina)
The Confrontation 
www.zighari.com



De Amerikaanse fotografe Gillian Laub komt regelmatig in 
Palestina en Israël. Ze portretteerde er mensen van alle 
bevolkingsgroepen. De mensen hebben verschillende geloven 
en meningen en zijn vaak elkaars vijand. Maar iedereen heeft 
te maken met dezelfde strijd in hun land en iedereen moet 
ermee zien te leven. 

[1]
Aliza at the Memorial, Tiberias, 2002
Aliza is soldaat in het leger van Israel. Iedere dag sneuvelen er 
soldaten en soms worden ze ontvoerd. Aliza zegt: “Het gaat om 
één doel: vrede en veiligheid in Israël. Ik heb geen ander land 
dan dit... zelfs als het land in brand staat.”

 [2]
Kinneret, Tel Aviv, 2003
Kinneret is Palestijnse en slachtoffer van een terroristische aan-
slag. Ze is voor 70 procent verbrand. Ze zegt: “Ik heb geleerd 

dat er naast al het leed in de wereld ook veel geluk en plezier is. 
Het is mijn doel om de wereld te laten zien dat het leven sterker 
is dan wat dan ook. En de liefde. De wil om te leven is waar het 
om draait – niet godsdienst, niet grenzen … alleen dat.”

De foto’s ‘rijmen’ met elkaar. De meisjes zijn van ongeveer 
dezelfde leeftijd, ze lijken op elkaar en zitten in ongeveer de-
zelfde houding. Waarom zou de fotografe hiervoor gekozen 
hebben?

De fotograaf neemt heel veel risico om zijn foto’s te kunnen 
maken. Als er gevechten of ruzies zijn op straat, staat hij er 
met zijn camera bovenop. Hij zou ook best wat verder weg, 
op een wat veiligere plek kunnen gaan staan. Waarom denk 
je dat hij het zo belangrijk vindt om van zo dichtbij te laten 
zien wat er gebeurt?

Vind jij het ook belangrijk dat hij dat doet? Leg uit waarom je 
het wel of niet goed vindt.
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Gilian Laub  
(Israël/Palestina)
Testimony 
(2002/2004) 
www.gilianlaub.com

Deze serie gaat over Voodoo in Haïti. Veel Haïtianen geloven 
in het bestaan van een wereld van voodoogeesten die als 
voorbeeld dient voor onze wereld. 

Aan welke icoon doet (de houding van) deze man denken? 
Waarom?
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Gaël Turine  
(Haïti)
VODUN (2005) 

[1] [2]
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Robert Huber wil met zijn foto’s laten zien dat in Amerika 
het christendom nauw is verweven met de kapitalistische 
Amerikaanse maatschappij, waar het veel om consumptie en 
entertainment draait. 

Hoe zie je in deze foto wat de fotograaf bedoelt?
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Johannes Hepp  
(Groot-Britannië)
The Days After 
(2001-2005) 
www.johannes-hepp.com

Johannes Hepp fotografeert plekken waar een terroristische 
aanval is geweest. Zijn foto’s laten de veranderingen op de 
plek zien, maar tonen ook hoe het leven gewoon doorgaat, 
ondanks de tragische gebeurtenissen op die plek. 

Op 7 juli 2005 lieten moslimterroristen in Londen vier bom-
men ontploffen: drie in metro’s en een in een bus. Een dag 
later maakte Hepp deze panoramafoto (een collage van meer-
dere foto’s). Recht onder deze straat is het metrostation 
waar een van de bommen ontplofte. 

De foto is een collage. Dat wil zeggen dat er van meerde-
re foto’s één foto is gemaakt. De fotograaf heeft dus heel 
bewust gekozen wie en wat er op de foto staat. Met die 
elementen* vertelt hij zijn verhaal. Noem tenminste drie ele-
menten* op de foto die verwijzen naar wat er de vorige dag 
is gebeurd. Leg bij elk element uit wat het betekent.
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Robert Huber  
(Zwitserland/VS)
American 
Christianty (2003) 
www.roberthuber.com
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Dit is Gary Booth 
(64) van de ‘Jesus 
People USA’ op een 
christelijk rockfesti-
val in Utah.

Edware Road, London, 8 juli 2005

* 
Elementen zijn alle losse dingen 

op de foto die samen de foto 
vormen. Dat kunnen voorwerpen, 
gebouwen of personen zijn, maar 

ook kleuren, vlakken of lijnen.



Loop nog eens door de tentoonstelling en kies een foto uit die 
je bijzonder vindt. 

Wat is de titel van de foto of fotoserie en wanneer is die ge-
maakt?

Waarom heb je deze foto gekozen?

Maak een schetsje van de foto of vertel wat erop staat:

Wie is de fotograaf en waar komt hij/zij vandaan?

Wat heeft deze foto met geloof te maken?
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Je eigen keuze
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