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WeTransfer lanceert de Union of Concerned Photographers: een groep
fotografen die klimaatverandering gezamenlijk in beeld en onder de
aandacht gaan brengen. Het open collectief is bedoeld om creatieven
overal ter wereld te inspireren om milieuveranderingen in hun nabije
omgeving vast te leggen en te delen.

Toonaangevende fotografen die zich aansloten bij de Union of Concerned
Photographers zijn onder meer de Nederlandse Frans Lanting, Ami Vitale
(US), Luca Locatelli (IT), Mandy Barker (UK) en Joel Redman (ZA).

De Union of Concerned Photographers is een internationaal collectief van toonaangevende

fotografen die zich richten op het documenteren van de verwoestende effecten van

klimaatverandering.



De Nederlandse Frans Lanting, fotografeert en documenteert de vernietiging van bossen over de

hele wereld. Hij zegt over het belang van de Unie: "Verreweg de grootste bedreiging voor de

wereld is de klimaatverandering. Niet alleen vanwege de impact op de natuur, maar ook

vanwege de impact op de mensheid. Het gebeurt nu. Het beschermen van onze bossen is een

van de belangrijkste antwoorden op de klimaatverandering. Bossen zijn letterlijk de longen

van de planeet - daarom fotografeer ik al heel lang bossen. Ik wil ik de wereld laten zien wat

er op het spel staat."

WeTransfer gelooft in de positieve bijdrage van creativiteit aan een betere samenleving. Om de

cruciale problemen rondom klimaatverandering onder de aandacht te brengen, presenteert

WeTransfer de projecten van Frans Lanting, Ami Vitale, Luca Locatelli, Mandy Barker en Joel

Redman aan haar meer dan 40 miljoen actieve maandelijkse gebruikers. Tegelijk nodigt

WeTransfer fotografen en gelijkgestemde creatieven aan om lid te worden van de Union of

Concerned Photographers  door hun werk via WeTransfer in te dienen. Elke deelnemer maakt

kans om op de site te worden vermeld.

Alle foto’s zijn te vinden op we.tl/UCP.

Het concept van de Unie is afgeleid van de Union of Concerned Scientists, een groep prominente

experts die in 1992 de mensheid waarschuwde over de gevaren van de klimaatverandering.

Geïnspireerd door deze beweging, werd de term "Concerned Photographers" voor het eerst

gebruikt door de Hongaars-Amerikaanse fotograaf en oprichter van het International Center of

Photography (ICP) Cornell Capa. Hij beschreef Concerned Photographers als fotografen die in

hun werk een humanitaire impuls toonden, en het medium fotografie gebruiken voor educatie,

gewaarwording en het aanzetten tot verandering.

"Soms kan het gewicht van informatie te veel zijn. Beelden hebben de mogelijkheid om dit te

overstijgen. Daarom hebben we de Union of Concerned Photographers opgericht om de kracht

van fotografie te benutten om de urgentie van de crisis waar we allemaal mee geconfronteerd

worden te onderstrepen, " zei WeTransfer's director van fotografie Lucy Pike.

WeTransfer's Union of Concerned Photographers wordt ondersteund door het United Nations

Development Programme (UNDP), het Wereld Natuur Fonds (WNF), Global Climate Action

Summit, Fauna & Flora International en de Blue Marine Foundation.

Note to editor

http://we.tl/UCP


Voor een interview met Lucy Pike of een van de fotografen, stuur alsjeblieft email naar Josje van

der Meer: josje@wetransfer.com

mailto:josje@wetransfer.com
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OVER WETRANSFER

WeTransfer is the simplest way to send your files around the world. The service was founded in 2009 in
Amsterdam by Bas Beerens and Nalden, who wanted to create an easy platform for people to send big files
without any sign-up. Today, over 40 million active users transfer one billion files every month all over the world. It
is WeTransfer’s mission to enable the effortless transfer of ideas between creative minds. We want to help our
users get in, and stay in, their creative flow – that strange and beautiful state where everything comes together
and great things happen.

WeTransfer has a dual revenue model, split between advertising and premium subscriptions. With WeTransfer
Plus, customers benefit from bigger transfer sizes, storage and personalization options. WeTransfer also works
with the world's biggest brands, including Google, Samsung, Netflix and Squarespace, to develop and deliver
beautiful, full-screen advertisements on our background wallpapers.

Since day one, WeTransfer has proudly supported the creative communities by giving away up to 30% of the
advertising space to showcase projects we love. Creative partnerships have been launched with some of the
world's most interesting individuals and organizations, including Björk, Trevor Noah, Ryan McGinley, Moby, FKA
twigs, alt-J, McSweeney's, World Press Photo, The Royal Academy of Arts, WWF and the Ace Hotel Group. On
our content platform WePresent, we tell unexpected stories about creative minds from around the world.
WeTransfer also supports tomorrow’s creative leaders by offering free premium accounts to all arts students in
the United States.

Following a $25 million investment from Highland Capital in 2015, WeTransfer opened a US office in Venice
Beach, Los Angeles, to add to the Amsterdam headquarters.

Persfoto's kunt u hier downloaden
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