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Op zoek naar stra� e fotografie van eigen bodem

In 2016 gaan De Morgen en Nikon op zoek naar stra� e fotografie 
van eigen bodem. Elke maand kiezen we een concreet thema 
en vragen we aan de fotografen onder u – iedereen, dus – om 
een sterk beeld rond dit thema in te sturen. Op het einde van de 
maand selecteert onze vakjury een winnaar, die beloond wordt 
met een Nikon D5500-camera.

Doe mee op demorgen.be/iedereenfotogra feert
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Introductie
     
Unexposed Leuven is het platform van Leuvense fotografen, dat met de steun  
van de stad Leuven, onderbelichte aspecten van het medium fotografie op 
het voorplan brengt. Wie de polsslag wil voelen van wat er bij hedendaagse 
fotografen leeft, zit bij het Unexposed-fotocircuit als gebeiteld. 

De leden van Unexposed verfijnden dit jaar de professionele uitbouw van het 
Fotocircuit. Verkennende bezoeken aan andere fotofestivals leverden ons  
boeiende contacten op. Het resultaat hiervan zie je in de groepstentoonstelling  
in het Kadoc waar enkele nationale- en internationale fotografen hun grens- 
verleggend werk tonen. Fotogalerie ‘t Oogenblik wist een Cubaanse topfotograaf 
te overtuigen, waarmee de topklasse van eerdere tentoonstellingen zich  
bevestigt. Vast staat dat we kunnen rekenen op een kleine kern ‘believers’,  
die het project met woord en daad een warm hart toe dragen.

Ons initiatief blijft mogelijk door de steun van de directie Cultuur van de stad 
Leuven, die naast haar praktische bijdrage, ook dit jaar, ondanks de toenemende 
drukte rond het culturele thema ‘Thomas Moore’, de kapel van 30CC/Romaanse 
Poort ter beschikking kon stellen als tentoonstellingsruimte. Dit jaar kwam er  
bijkomende steun van de stad Leuven, waardoor we konden investeren in een  
uitnodigende blikvanger die stadsbezoekers en pendelaars niet zal ontgaan.  
De voorzetting van het mediapartnership met de krant DeMorgen, brengt het  
programma van Unexposed, onder de brede aandacht. 

Ondanks deze vooruitgang blijven wij kampen met een tekort aan personen met 
inhoud en slagkracht, om door te groeien naar een volgend niveau. Voor het 
beheer van de website zijn we erin geslaagd een gemotiveerde vrijwillger te  
vinden. Andere kandidaatstellingen blijven welkom. 

Pol Leemans

—  2  — —  3  —

Inhoudstafel
Introductie 3

Twens 2016                 5  

Impressies van de juryleden 6

Twens 2016, de laureaten                 10 - 31

Fotocircuit 2016 33

Twens 2017                 52

Colofon

Gepubliceerd door het fotografieplatform Unexposed, augustus 2016
Contact: info@unexposed.be
  Fotogalerie ‘t Oogenblik /pa Unexposed, Tiensestraat 37, 3000 Leuven
www.unexposed.be
www.facebook.com/unexp0sed

Catalogus: redactie, design & layout: Herman Vanaerschot - IJsbreker nv
Omslagfoto: © An Denteneer.
Eindredactie Engels - Nederlands: Francis Vansina
Vertaalwerk Frans - Nederlands: Chris Laes
Website: Janna Vercampt

All photographs in this catalogue are copyright of the original artist or photographer. All rights reserved.

Ondersteunende organisaties en ondernemingen

UNEXPOSED
Fotogalerie ‘t Oogenblik / pa Unexposed, Tiensestraat 37,  
BE-3000 Leuven • Belgium
Tel: 00 32 (0)477 361 707 (Pol Leemans) • info@unexposed.be
www.unexposed.be
www.facebook.com/unexp0sed

  

Lorem ipsum,

Illorum sus, suntis eatem duciam volo offic to iusamentota quae ne acerit, sit volum volenis et 
labor sed quaspel lentis ex est qui alis ad magnisquam quas evenda none sam aliqui torem et 
vero volora volor maximai onsendia quoditibus nonet is am, culpa con reicilignis quia con nihicti 
andignis ipit, a quis et quianda nonsequ issequia nonseria volor magni to et ommolup taestios 
dolecepel invendenest qui to eossi ommodia spienih iciani odi non pa peles porem ab ium et etus 
cullibus et, sapis earum eossit quo mi, tem et ut qui quae maior aut distotatur, solore nonestibus 
que sincima in ex est hit que volorae dusaerro te venessi tatemporum, sedictus dolest dolupta 
tiumet pratemporia cum dis eost, natur aruptaq uatquamus iuntin prorenihicia volecum harchil 
landam reptam erferibusda volorum aut ex enet quatur? 

Ximaior istruntiorem que samus as as cone nos si alibus.

Iqui as dereri nimin re nam corerore quiam quatest, iderumquaes duntemquos denihicias doles 
quiataturio ommodia net lam arum fugit, omnimusdam eossus est, ut doluptiscium consed 
minvend ebissum earumquas magnimolor molupta quam laccusdae voluptibus eosto officil 
laboriossus sequi teniet ut eatur, si odi alitioressit el expe pra et untis andellestem nus et pa 
quo voluptatet adit quatur, ommolecto voluptation esectat uriorer iaeped molorem. Resto eost, 
quatisci debitaquibus et parchicimpos excepro quunt ut lam ea cullandis aribus.

Met estotat quatur, eum, ut velestinum reperia se il iducips aectiam qui solupta quaspie tusam, 
soluptia sitatessit estiaer natiae non porum voluptam vento et vendit, as eos rem faccat rae. 
Sita ium voloreicia dis magnatum, vendaerchil idus dunt que vel milit volupta explaboreces 
soluptur, quate nos elecus et ea volum volento comnimetum et auta cupiciustrum acidebisim 
experum apiciti umquod et res qui simus et, suntias et quisit mod ut quam nus es sam fuga. 
Sam aliquiam suntiae commodi ciisit utem volorem quatur? 

Unexposed

briefhoofd.indd   1 21/06/13   12:01

Creative strategy & DesignDirk Bouts vzw KADOC



—  4  — —  5  —

Unexposed dankt in het bijzonder de mensen en instanties die dit project mogelijk 
maakten:
Het stadsbestuur van Leuven
Mevrouw Denise Vandevoort, schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke 
kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking van de Stad Leuven
Piet Forger, directeur Cultuur, Stad Leuven
Kristel Salaets, adviseur Cultuurcommunicatie, Stad Leuven
Hanna van Zutphen, deelraad Kunsten en het Cultuurplatform
Karel Geukens, directeur van het Centrum voor Beeldexpressie
Luc Vints, Kadoc, Leuven
De exposerende fotografen
En uiteraard ook u, als bezoeker, die door uw komst, deze tentoonstelling haar  
bestaansrecht toekent.

De leden van Unexposed: Pol Leemans, Johan Van Cutsem, Francis Vansina, 
Karel Weyts, Leopold Oosterlynck, Herman Vanaerschot, Elena Vleminckx, 
Paul Laes, Walter Van der Perren en Frans Roex.

TWENS in 30CC Kapel Romaanse Poort - ©Herman Vanaerschot - ©Johan Van Cutsem

TWENS 2016  — De speeltijd voorbij
     
Met de slogan ‘Give the jury a hard time’ peilt Unexposed voor het vierde jaar op 
rij naar uitmuntend fotografisch talent bij twintigers. We merken dat het talent dat 
zich aanbiedt steeds vaker professioneel geschoold is. Voor een deel hebben we dit 
in de hand gewerkt door ‘Twens’ (twintigers), via fotografie-hogescholen en diverse 
cultuurplatformen aan te moedigen hun fotowerk in te sturen. Onze contacten via 
de eindejaarstentoonstellingen van de fotoscholen blijken, met het oog op de  
toekomst, een welkome verrijking.
Ondertussen is het TWENS-concept een begrip geworden en stellen we tot ons 
genoegen vast dat de laureaten van vorige edities publiceren in binnen- en 
buitenlandse kranten en tijdschriften en er in slagen sterk aan bod te komen tijdens 
internationale fotofestivals en portfolio reviews. Inzenders worden ook trouwe 
inzenders en dit los van het feit of zij al dan niet de selectie haalden. Volharding 
hoort bij het timmeren aan de weg.

De tentoonstelling TWENS 2016 is het resultaat van een onafhankelijke  
juryselectie. De leden van Unexposed stellen de jury samen. Die jury beoordeelt de 
ingezonden foto’s als een coherente reeks van minstens drie beelden. Dit jaar  
beslisten Roel Jacobs (kunstenaar fotograaf), Eva Wittocx (curator museum M) en 
Tim Dirven (human intrest fotograaf) over de selectie. Het werden tien laureaten. 
De Unexposed-jurybegeleiders bedachten twee inzendingen met een ‘Wildcard’. 

1
30 CC Romaanse Poort Brusselsestraat 63
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Roel Jacobs  — On judging (images)

Tijdens de ‘Rencontres Internationales de la Photographie’ in Arles  
konden de stagiairs, deelnemers aan de verschillende stages en  
workshops, hun portfolio laten beoordelen door hun stagemeester, 
meestal een bekend fotograaf, al of niet met goeroe – en sterallures. 
Ikko Naharara hanteerde een voor vele aspiranten zeer frustrerende 
procedure. Hij bekeek heel langzaam en aandachtig, soms minutenlang, 
iedere foto individueel, draaide die rustig om en bekeek op dezelfde 
wijze de volgende. Hij nam zo het hele portfolio door zonder één 
woord te zeggen en gaf ook ter afsluiting geen commentaar. Daarop 
begon hij onverstoord aan de volgende kandidaat. Heel Arles was wel 
stomverbaasd dat diezelfde, uiterlijk altijd onbewogen man, tijdens een 
fotografiesessie met zijn stagiairs in de duinen rond Les Saintes, plots 
heel opgewonden opsprong, naar een samenkomst van glooiingen in 
de duinen wees, en luid riep: ‘How erotic! How erotic!’.

Andere stagemeesters, zoals bijvoorbeeld Guy Le Querrec, waren  
meer collegiaal betrokken bij hun ‘leerlingen’. Men werd ‘op fotojacht’ 
gestuurd met een al dan niet duidelijk omschreven opdracht, bracht  
in de vooravond zijn rolletjes film binnen, die werden dan door het  
fotolaboratorium van de Rencontres ontwikkeld en contactafdrukken 
werden gemaakt. De volgende ochtend werden die resultaten dan in 

Impressies van de juryleden  

De juryvergadering met Roel Jacobs, Eva Wittocx en Tim Dirven - ©Johan Van Cutsem

TWENS 2016 
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groep besproken en becommentarieerd. In functie daarvan kon ieder verder aan de 
slag en dat ging een hele week lang zo door. Tussendoor gaf Le Querrec hints en 
besprak hij uitgebreid en individueel het portfolio van iedere deelnemer.

Foto’s aan anderen laten zien kan een eerste kennismaking en misschien een 
noodzakelijke confrontatie met een publiek opleveren. Commentaar en reacties van 
anderen helpen misschien het eigen oordeel, dat letterlijk bevooroordeeld kan zijn, 
te toetsen en te vormen. ‘Kill your Darlings’ een adagio van de filmwereld, geldt 
wel degelijk ook voor andere domeinen. Men is dikwijls te emotioneel betrokken 
bij haar/zijn eigen maaksels en kan er geen afstand van nemen, maar soms ook 
te zelfkritisch en men legt zijn standaard meteen al van in het begin veel te hoog.  
Goede en weloverwogen keuzes maken is niet makkelijk of eenvoudig. Zodra we 
rekening moeten houden met een aantal concrete vereisten, bepalen die al in eerste 
instantie wat kan of niet kan. Voor een ‘Picture Editor’ van een tijdschrift of voor het 
internet gelden een aantal welomlijnde criteria. Zo ook voor een gerealiseerd - of  
te realiseren beeld in opdracht. Maar voor vrij werk zijn er, in theorie, geen  
beperkingen en is het kiezen, zelf een onderdeel van het groeiproces van het werk.

Toen ik Ralf Gibson in 1978 opzocht in zijn atelier in SoHo in New York, nam hij 
veel tijd voor me om haarfijn zijn manier van werken en selecteren uit te leggen. 
Ralf is geen reportage- of documentaire fotograaf. Als hij besloot om een dag 
te gaan fotograferen was dat in functie van een bepaalde gedachte of een vaag 
idee, die hem bezighield, Als hij dan die foto’s uitgeprint had, zette hij ze allemaal 
naast elkaar op de vloer van zijn studio op de tegenoverliggende wand en ging er 
rustig voor zitten kijken, van op een bank, een stoel of de grond, al naargelang de 
behoefte van het moment. Hij bekeek ze langdurig, zette ze in een volgorde, dan 
na een poos weer in een andere volgorde. Daarna één voor één opnieuw en soms 
langdurig.  

Op een bepaald ogenblik koos hij er één uit en plaatste telkens één enkele andere 
foto ernaast. Telkens opnieuw tot hij tevreden was met het paar. Zoniet behield  
hij alleen het eerste gekozen beeld, of zelfs dat niet. Bij een volgende sessie  
gebruikte hij dezelfde procedure en vergeleek de foto die hij laatst geselecteerd 
had met de nieuwe lichting. Zijn keuzecriteria berustten overigens zowel op de 
vorm als op de inhoud. Hij maakte boeken zonder tekst in zwartwit waarbij alle 
foto’s een bepaald psychologisch en chronologisch verband hadden. De relatie 
tussen de twee foto’s die altijd samen en tegelijkertijd te zien zijn als je het boek 
openslaat op de ‘spread’ (linker- en rechterbladzijde samen), waren voor hem zeer 
belangrijk.

Het fysische aspect van het beeld dat je bekijkt, letterlijk in je handen te vatten,  
was een wezenlijk onderdeel van het beoordelingsproces en gaf een bijkomende  
dimensie aan het zien. Zodanig zelfs dat voor sommigen het feit dat je altijd je duim 
of je hand mee in je blikveld zag, als storend ervaren werd en er een voldoende 
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brede witte rand om de foto moest zijn. Maar men kreeg ook meteen de fysieke 
aspecten en kwaliteiten, zoals papiersoort, mat, halfmat of glanzend, zwaar of licht, 
met witte rand of aflopend, en niet te vergeten, het reële formaat van het te  
beoordelen beeld voor zich.

In een witte ruimte met diffuus bovenlicht nemen we plaats aan een tafel, op  
ongeveer 2 meter afstand, voor een  groot computerscherm. We bekijken  
aandachtig en langzaam één voor één de 5, door hen zelf gekozen foto’s van iedere 
kandidaat. Als geheugensteun zijn die 5 foto’s uitgeprint op één enkel A5-je, van 
goede fotokwaliteit. Gezien de hoeveelheid van de te beoordelen foto’s maken 
we meteen al, ieder voor zich, een keuze tussen wat we nog eens willen zien, wat 
we betwijfelen en wat niet meer hoeft. Ondertussen wordt nadere informatie over 
het formaat, of over de opzet en de eventuele begeleidende commentaar van de 
auteurs, gevraagd en voorgelezen. Zes kandidaten die bij alle juryleden een  
positieve beoordeling kregen, worden meteen geselecteerd. De volgende keuzes 
worden samen besproken en de uiteindelijke beslissing gemeenschapplijk genomen.  

In zoverre geen verschil met andere wedstrijden zoals bijvoorbeeld een muziek- 
wedstrijd. Alleen dat alles nu virtueel gebeurt. Het tweedimensionale medium 
fotografie leent zich daar uitstekend toe. Dat heeft uiteraard zijn voordelen want 
deze eigenschap maakt snelle verspreiding en een groot bereik mogelijk.  
De meeste mensen krijgen fotografische beelden sowieso alleen virtueel te zien.   
Kunstschilders echter worden in hun atelier bezocht. Een fotograaf moest voor- 
dien de foto’s opsturen of voorbijbrengen en nu dus maar wat beeldjes opsturen. 
Al een indicatie voor het respect? De mate waarin men moeite moet doen om iets 
te ontmoeten is al een eerste uiting van de waardering. En toch blijven fotografen 
foto’s vergroten op speciale papieren, in reuzeformaten, monteren tussen duur 
plexiglas en geven uiteindelijk grote bedragen uit om hun beeld toonbaar te maken.
Een schrijver of dichter heeft alleen maar een potlood nodig.

© Roel Jacobs, kunstenaar, fotograaf.  Bonheiden 11 juli 2016.

Tim Dirven  Fotograaf.

Over de inzending van Mariska d’Haene. 
Deze fotoreeks toont een originele invalshoek op stedenbouw en landschaps- 
architectuur. De grillige boomvormen steken sterk af t.o.v. de strakke architectuur 
van de omgeving.
De bomen dwingen respect af, zij overheersen het plein en domineren het beeld. 
Een oude boom verplant men niet, de bomen waren eerst. Zij kennen de  
geschiedenis van de buurt.

Eva Wittocx  Curator Museum M, Leuven.

Bijna iedereen maakt vandaag foto’s, onze smartphone is haast als een verlengde 
van ons oog en ons kijken. Talrijke momenten, ervaringen, personen, plaatsen en 
beelden willen we vastleggen. Sommige delen we op social media, koesteren we 
als herinneringen, vele bekijken we amper nog op een later moment. Het delen van 
foto’s heeft de laatste jaren nieuwe betekenissen gekregen. De gemaakte digitale 
foto bewijst onze betrokkenheid bij een moment, toont ons inzicht om de  
werkelijkheid in pixels te vatten en geeft bewijs aan onze activiteiten. Waar men 
twintig jaar geleden economisch omging met deze beelden, filmrolletjes kocht, 
liet ontwikkelen, foto’s liet afdrukken en inkaderen, is dit vandaag zo veel anders. 
Tegelijkertijd beseffen we dat veel publicitaire beelden rondom ons gephotoshopt 
zijn om ons oog te verleiden.

Een groot aantal fotografen vandaag willen verder gaan dan het documenteren van 
de dingen rondom hen. Ze brengen een verhaal of een unieke kijk op fragmenten 
werkelijkheid. Ze trekken naar verre bestemmingen of zoomen juist in op intieme 
momenten rond hen. Ze gaan op zoek naar beelden. Ze ontwikkelen een concept 
dat hun beelden verbindt, ze reflecteren over de samenhang en presentaties van 
de foto’s die ze maken. Ze selecteren, combineren en bieden een bijzonder oog op 
de wereld. Bovenal willen ze hun beelden ook delen en publiek maken in platforms 
zoals publicaties en tentoonstellingen.

De foto’s die in de TWENS tentoonstelling samenkomen, bieden net dat. De nieuwe 
beelden die ze aan de ons dagelijkse overspoelende beeldstroom toevoegen,  
springen er uit; zijn meer dan snapshots die onmiddellijk weer van ons netvlies 
verdwijnen. Elk van de geselecteerde kunstenaars brengt een verhaal, een  
bijzondere blik op een stukje wereld, een blik die ons hierdoor anders laat kijken 
naar onze omgeving. Beelden van ijsgletsjers, jongeren op kamp, ongewone  
vakantiefoto’s, frisse kleuren composities of abstracte close-ups van materialen, etc. 
Ze geven ons voor een zeker moment een houvast en een korte stilstand in  
het kijken naar de wereld.
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An Denteneer 
°1989, Diest, België

Bachelor en Master in Grafisch Ontwerp 
Bachelor fotografie, KASK in Gent 
An liep stage bij een start-up in Amsterdam en werkt nu als Visual Creative bij Ketnet. 

 
Het project ‘Little Boxes’ werd gepubliceerd op Vice en in Zeno magazine. Haar  
project ‘Where Kids Come to Take Their Leave’, werd door De Morgen geselecteerd 
als één van de tien afstudeerprojecten van 2015. De reeks werd vervolgens opgepikt 
door New Dawn, een Amsterdams online platform voor hedendaagse fotografie.

In het werk ‘Where Kids Come to Take Their Leave’ keert An terug naar de basale 
emotie die jongeren ervaren wanneer ze op kamp gaan. Vrijwillig of onder lichte 
dwang van de ouders troepen ze samen in een soort van bubbel, afgesloten van de 
wereld en beschermd van de dagelijkse sleur zoals ook zij die al kennen. Juist door 
hun jonge leeftijd beleven de deelnemers in ‘Where kids come to take their leave’ dit 
soort momenten zoveel intenser.  
In het voorjaar van 2015 heeft An op diverse jeugdkampen groepen jongeren  
gefotografeerd die, soms voor het eerst, deelnamen aan de vele sport- en cultuur- 
kampen die Vlaanderen rijk is. Doorheen de kleine momenten, het vrije speeluur, de 
platte rust, net voor het slapengaan, ontdekt men nog het best de magie die deze  
jongeren ervaren. Magie die zij eigenlijk zelf maken. In deze documentaire toont An hoe 
gevoelens als plezier, eenzaamheid en intimiteit als een kolkende rivier aanzwellen om 
ten slotte, aan het einde van het kamp, weer te verdwijnen alsof ze nooit geweest zijn.

an_denteneer@hotmail.com
www.andenteneer.com

TWENS 2016 
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Dieter Van Caneghem 
°1990, Beveren, België

2011-2013: Master Fotografie; Sint-Lukas Brussel
Exposities: 2011: KADOC/ EXPO 8, Migrantenverenigingen in Vlaanderen, Leuven
	 	 2012:	 Green	Room,	Foto	Festival	Knokke-Heist		•		Tentoonstelling	 
	 	 	 Sint-Lucas	Stedenbouw	&	Ruimtelijke	Planning,	Gent		•		Street	View,		
	 	 	 Sint-Lukasgalerie,	Brussel		•		Demonstration	#3,	Recyclart,	Brussel
	 	 2014:	 Ithaka	22,	Metamorphosis,	Leuven		•		Testcase,	SLAC,	Leuven		•
	 	 	 Kirchberg	a	form	of	Europe,	A.	Demeulemeester,	Brussel		•	 
   Check, M museum, Leuven
	 	 2015:	 Vlaamse	Havendag,	MBZ	nv,	Zeebrugge		•		Festival	van	de	toekomst,		
	 	 	 Concert	gebouw,	Triënnale	Brugge		•		Disarray,	’T	Zien,	Mechelen
  2016: WAK, Beveren

Voor Unexposed stuurde Dieter Van Caneghem een selectie (foto 15 – 19 in  
portfolio) uit de reeks “België, Belgique, Belgien” in. In dit werk toont hij een reeks 
beelden met een focus op het Belgische architecturale landschap. In een reflectie 
op zijn eerdere fotografische exploraties, ontdekte Dieter verschillende steeds  
terugkomende thema’s, zoals het solitaire rijhuis, vensters in parement baksteen en 
Belgische toestanden wat betreft materiaalgebruik. Hij omschrijft zijn aanpak hier 
als encyclopedisch en wenst per thema een archi-foto te maken naar analogie met 
de morfo-typologische zoektocht naar archi-types. Deze collages bestaan uit 4x5 
inch foto’s die Van Caneghem over heel België fotografeert. Met deze reproducties 
wilt Dieter duidelijk maken dat het ontwikkelingsniveau van wonen en ruimtelijke 
ordening in België fascinerend is. 

info@dietervancaneghem.be
www.dietervancaneghem.be
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Dieter Van Fraechem 
°1988, Brussel, België

Bachelor Fotografie aan Luca – arts Narafi te Brussel.

De manier waarop licht zich buigt op het lichaam is iets wat mij boeit en het leek 
een interessante uitdaging om mee aan de slag te gaan. 
 
In het leven nemen we de wereld waar in het driedimensionale, wanneer we dit 
willen vastleggen met een foto wordt dit een vlak iets. Door de achtergrond op 
het onderwerp te projecteren maak ik een brug tussen deze twee werelden.
 
--- 
‘Latent Envelopment’
 
Een verhaal van raakpunten en gedeelde ervaringen geprojecteerd op de persoon. 
Gehuld in het beeld. 
Een glimp van wat geweest is, opgeslagen als herinnering, teruggebracht in het nu.  
---
 
Alle personen zijn vrienden of personen die dicht bij me staan. De beelden die  
gebruikt zijn als projectie, werden tijdens een gedeelde ervaring gefotografeerd.
 
De reeks gaat voor een stuk over mezelf en de unieke ervaringen die ik enkel met 
die personen deel. Een totale herinnering aan een gebeurtenis, gebundeld in een 
beeld waarvan enkel de geportretteerde en mezelf het echte bijhorende gevoel 
kennen.

dieter.vanfraechem@gmail.com
www.dietervanfraechem.be
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Hanne Van Assche  
°1995, Waregem, België

Narafi. 

Dit is een documentaire reeks over een zigeunerpark net over de Belgische grens 
in Frankrijk. “Les Gitans” is een zigeunergroep die net zoals de Roma’s in caravans 
woont. Het begon met het lezen van een krantenartikel over het zigeunerpark in 
de Franse grensstreek waar mogelijks een muur zou worden rond gebouwd. Dit 
intrigeerde mij zodanig dat ik een reportage over deze plek begon. Ik leerde deze 
mensen beter kennen en gaandeweg is mijn reeks geëvolueerd naar het in beeld 
brengen van hun dagelijks leven. Meestal wordt er negatief over hen gesproken 
maar ik ervaarde dat dit zeer open en eerlijke mensen zijn en vond het belangrijk 
om dit in mijn reeks te tonen.

hanne.vanassche@hotmail.com
http://hannevanassche.tumblr.com
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Kevin Faingnaert  
°1986, Ninove, België  

EXHIBITIONS:  2016 Føroyar, Gouvernement, Gent, BE / Catch, Stadhuis Brugge, BE
  2015 Matavenero, KASK, Gent, BE / Ugly Belgian Houses, Recyclart,  
  Brussels, BE / Ugly Belgian Houses, Nieuwe Wandeling, Gent, BE
HONORS/AWARDS: 2016 Nomination Joop Swart Masterclass 2016

Føroyar is de nieuwste reeks van Kevin Faingnaert over het leven in afgelegen en 
dunbevolkte dorpen op de Faeröer, een eilandengroep in het midden van de Noord-
Atlantische Oceaan, halfweg tussen Schotland en Ijsland. 

In februari 2016 verdiepte hij zich in de lokale gemeenschap van de kleinste dorpen 
op de eilanden – hij trok rond op de eilanden en overnachtte bij mensen thuis. Daar, 
tussen de met sneeuw bedekte landschappen en dramatische kustlijnen, vond hij 
dorpen die langzaam uitsterven als gevolg van emigratie naar de grotere steden.
Jonge mensen trekken weg, om te reizen of een diploma te behalen, maar keren 
zelden terug. De afgelegen dorpen genieten steeds minder overheidssteun.  
De industrie en economie verplaatsen zich naar de stad en de grote havens,  
waardoor de achtergebleven inwoners afhankelijk zijn van hun eigen bronnen. Kevin 
ontmoette onafhankelijke vissers en jagers, kinderen die liederen zingen op de  
geluiden van de oceaan en oude mannen die gestrande flessenpost verzamelen.  
Zij weten het dorpsleven te appreciëren en houden vastberaden hun dorp overeind.

kevin.faingnaert@gmail.com
www.kevinfaingnaert.com
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Lissa Van Eesbeek   
°1993, Leuven, België

Diploma professionele bachelor fotografie, Narafi 2014
Laureate TWENS 2014

Tijdens mijn doorreis door Indonesië in de zomer van 2015 was ik gefascineerd 
door de kleurrijke omgeving. Om de aandacht extra op de huizen, details en de 
compositie te vestigen, was het een bewuste keuze om beelden te maken zonder 
de aanwezigheid van mensen. De toeschouwer is hierdoor bij het zien van de 
beeldenreeks vrij om te interpreteren en is in staat om de rest van de omgeving 
zelf te fantaseren.
Het vertellen van een verhaal met kleuren, zonder restricties op te leggen aan de 
kijker.

vaneesbeecklissa@gmail.com
www.lissavaneesbeeck.be
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Mariska	D’haene   
°1994, Kortrijk,  België  

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Brugge
Diploma Audiovisuele vorming (KSO)
Narafi, Luca School of Arts, Brussel september 2012 - juni 2016

De reeks focust op geïnventariseerde bomen van Brussel.
Aan de hand van een site van natuurlijk erfgoed heb ik deze bomen opgezocht en 
gefotografeerd.
Tijdens het fotograferen heb ik deze merkwaardige bomen steeds centraal in 
hun stedelijke omgeving geplaatst. Een merkwaardige boom is een boom die 
voldoet aan een geheel van criteria vastgelegd door de Directie Monumenten en 
Landschappen. Deze criteria zijn zowel van wetenschappelijke als van esthetische 
aard. De inventaris beoogt het behoud en de bescherming van het Brusselse  
bomenerfgoed.
Mijn fascinatie voor bomen heb ik al zo lang als ik mij kan herinneren.

dhaenemariska@gmail.com 
dhaenemariska.tumblr.com
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Nathalie Vissers   
° Port-Au-Prince (Haïti)

Beroep en opleiding binnen theoretische psychologie
Studente analoge + digitale fotokunst - SLAC, Leuven (sinds 2014)
Deelname masterclass BredaPhoto 2016
Deelname Photo View 2016
Maakt deel uit van het BAC-atelier (ateliers voor studenten/personeel KU Leuven die 
kunst beoefenen)

2027, dat is het jaar waarin het Mars One project een eerste groep mensen wil 
laten starten aan hun leven op Mars. Wat ooit een utopische fantasie leek komt nu 
wel heel dichtbij. Deze fotoreeks focust op de kleine en grote ontdekkingen die 
een nieuwe planeet de mens kan bieden. Elk element verdient nadere inspectie: 
de structuur van de rotsen, de organismen die zich op deze planeet genesteld 
hebben, de kleur van dag- en nachtlicht, de magie van het onbekende. Centraal 
staat de verwondering. De mens kan zich opnieuw verwonderen over het leven 
in al zijn facetten, kan terug kind zijn en op ontdekkingstocht gaan. Bij het maken 
van deze reeks probeerde ik zelf terug in die kinderlijke verwondering te stappen. 
Door het toevoegen van elementen aan de omgeving en het uit de context halen, 
creëer ik een nieuwe wereld. Een wereld die wel lijkt op de onze, maar er toch ook 
ver van af staat. 

nathalie.vissers.1@gmail.com
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Tomas Bachot 
°1989, Sint-Antonius, Zoersel, België

Bachelor Journalistiek
Le	75.	Ecole	supérieure	des	arts	de	l’image.	Brussel.	
Master Fotografie, School of Arts, KASK

Tomas	Bachot	is	een	visuele	verhalenverteller.	De	thema’s	die	hem	interesseren	 
vloeien veelal voort uit zijn journalistieke achtergrond en persoonlijke relaties.  
Bachot is geboren en getogen in de donkere bossen van Sint-Antonius te Zoersel 
en heeft momenteel een thuis in Gent (België), Rosia Montana (Roemenië), Taipei 
(Taiwan), …
  

Those who eat fish from the cyanide lake improve their sex life. 
Ik ben een documentair fotograaf, een beroepsleugenaar. 
Ik ontmoette Matei tijdens een studentenjob in de chocoladefabriek van 
Westmalle in 2013. Terwijl we potten chocopasta opeenstapelden, vertelde hij me 
over het maatschappelijk debat in verband met de heropening van de goudmijnen 
in zijn thuisland Roemenië. 
In zijn appartement in Turnhout toonde Matei foto’s van de straatprotesten tegen 
de komst van buitenlandse mijnbedrijven en van Geamăna, een dorp dat met 
giftig mijnafval werd overstroomd, ….  In januari 2015 nam ik de bus naar “de 
gouden vierhoek”, een historisch goudmijndistrict in het Apusenigebergte van 
Transsylvanië in Roemenië. 
Na het avondeten in het huis van Irina in Deva, toonde ik mijn opnamen van de 
eerste reis in januari. Haar moeder reageerde woedend op mijn foto’s omdat ze 
op haar een negatieve indruk nalieten: verlaten, vies, vernietigd, … “Deze foto’s 
zijn in mijn ogen waardeloos” zei ze. 
Het was zwaar voor mij om dat te horen, aangezien ik hun gast was en ik ergens 
ook aanvoelde dat haar reactie ergens ook terecht was.  Ik was gekomen met  
een vooringenomen beeld van deze Roemeense regio en ik had enkel naar een 
bevestiging ervan gezocht.
De realiteit wordt vorm gegeven door de fotograaf. Zou ik mezelf in een andere 
rol als fotograaf kunnen inleven, tijdens mijn volgende reizen? Gedurende zeven 
reizen evolueerde mijn verwantschap met de mensen en het landschap van  
“het koudweg observeren van een onderwerp” naar “het vurig vertellen van een 
levensverhaal”.  
Door mijn twijfels over het documenteren van ‘werkelijkheid” te omarmen, kon  
ik een eclectisch beeld van de goudmijnstreek tonen. 
 
tomasbachot11@gmail.com
www.tomasbachot.com
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Zoë Parton 
1991, Leuven, België

2009-2011 Kleuteronderwijs KHLeuven
2011-2012 Kunstwetenschappen – KULeuven
2012-2013 Audiovisuele technieken: Fotografie – KDG, Antwerpen
2013-2015 Audiovisuele technieken: Fotografie – Narafi - Luca School of Arts, Vorst
Aanvullende seminaries en workshops: Technische camera door Lennert Depretere
  Analoge technieken door Michel Vaerewijck
Laureate TWENS 2014, 2015

5 beelden uit de reeks ‘Sofie.’

“En hoe we opeens weer zo dicht bij mekaar zijn telkens ik probeer in mijn foto’s 
te vatten hoe jouw verhaal mij mee gevormd heeft, mijn kijken veranderd, mijn 
zijn beïnvloed ...”
Ik hou je dichtbij in de verstilde beelden van ons bestaan. 

Toen, ik 9, zij 18. Nu zij nog steeds 18, ik 24.
16 jaar geleden verloor ik mijn zus in een verkeersongeval.
In beelden leg ik ons verhaal vast. Indrukken die ze heeft nagelaten, voorwerpen 
die ze heeft achtergelaten, gevoelsmatige verbindingen tussen haar en mij. 

Zo neem ik haar mee, vereeuwig ik haar, hou ik haar vast.
Hoe zij bij mij is, zonder er te zijn. 
Altijd. 
Sofie.

zoepartonfotograaf@gmail.com
www.zoeparton.com
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Flor Maesen — Unexposed Wild Card
°1995, Lokeren, België

Student fotografie, Kask, Gent
 
Ik had een droom waarin ik een wonderbaarlijke foto gemaakt had. De beelden 
die ik hier doorstuur zijn resultaten die bekomen zijn tijdens mijn zoektocht naar 
dat beeld. In het algemeen word ik enorm aangetrokken tot een bepaalde sfeer en 
gevoel van schoonheid wat resulteert in foto’s van een dromerige, schilderachtige 
wereld.

flormaesen@hotmail.com

Sander Du Floo — Unexposed Wild Card
1986, Breda, Nederland

2008 – Beste Portfolio / BredaPhoto / Breda / Award
2014 – Eerste prijs Kunstcongres Cobra museum / Amstelveen / Award

In zijn project “Back to Communism” heeft Sander gezocht naar het weergeven 
van de sfeer van communistische landschappen. De reeks is ontstaan uit zijn 
fascinatie voor communisme, video games en magische realisme. Deze interesse 
bezorgde hem de inspiratie om een fictief decor te bouwen van communistische 
landschappen met de nadruk op de architectuur.

sanderdufloo@gmail.com
www.sanderdufloo.com
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Dirk Bouts vzw

Je doet aan kunst of je houdt er gewoon van
Je hebt een eigen mening en je wil die delen met anderen
Je gaat graag naar tentoonstellingen
Je wil de kijk op je eigen werk verruimen
Je wil ook wel eens tonen wat je zelf kan ...
Dan is de vzw Dirk Bouts misschien iets voor jou!

Vzw Dirk Bouts:
•	 Is	een	vereniging	die	gegroeid	is	uit	de	oud-leerlingenvereniging	van	de	Stedelijke	 
 Academie voor Schone Kunsten in Leuven (het huidige SLAC) opgericht in 1982.
 De vzw Dirk Bouts wil aan studenten en afgestudeerden van het SLAC een forum  
 bieden waarbinnen discussie over kunst mogelijk wordt. Zo organiseert ze  
 culturele uitstappen naar de meest gerenommeerde musea in België, Nederland,  
 Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, dit aan zeer  
 democratische prijzen, en extra korting voor leden.
•	 Organiseert	2-jaarlijks	een	tentoonstelling	met	recent	werk	van	afgestudeerden		
 aan het SLAC.
•	 Vorige	tentoonstellingen	waren:	‘Wit(h)	en	de	Vlaamse	Primitieven’	(2010),	 
 ‘Zwart licht zwART’ (2012), en ‘TIJD’ (2015). De volgende tentoonstelling vindt  
 plaats in juni 2017, en heeft als thema: ‘RODIN’. Nieuw is dat de deelnemers  
 feedback van professionals kunnen krijgen bij het realiseren van hun werken voor  
 deze tentoonstelling.
•	 Reikt	elk	jaar	een	prijs	uit	aan	alle	afgestudeerden	van	het	SLAC,	samen	met	een		
 gratis lidmaatschap van de VZW.

inlichtingen: dirkbouts@gmail.com
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Fotocircuit 2016
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Raúl Cañibano  l  El corazon cubano
Cuba

Raul Canibano werd twee jaar na de revolutie geboren (1961) in Havana, Cuba. 
Zijn zwart-wit fotografie overstijgt het puur documentaire: de gelaagde 
beelden zijn niet alleen esthetisch erg geslaagd maar zitten ook boordevol 
intimiteit en menselijkheid.
De voormalige lasser ging eind jaren 80 aan de slag als reportagefotograaf 
met een Russische camera en veelal vervallen pellicule en oude chemicaliën.

Raul werkt gewoonlijk met een 28 mm groothoekobjectief wat de verbondenheid 
met zijn onderwerp ten goede komt. Geen voyeur dus maar een deelnemer. Dat 
resulteert in tijdloze beelden vol mededogen. Zijn bekendste essay Tierra Guajira 
belicht het harde plattelandsleven. De Cubaanse werkelijkheid, scherp gekadreerd 
door een meester-verhalenverteller. 
‘El corazon cubano’ is de eerste solotentoonstelling van Raul Canibano in België 
en volgt kort op zijn eerste solo-expo in de Verenigde Staten. Zijn werk was 
eerder al te zien in Mexico, Spanje, Noorwegen en Frankrijk.
Raul Canibano komt de tentoonstelling openen op vrijdag 9 september 2016 en 
stelt de dag nadien zijn werk uitgebreid voor in de galerie.

www.raulfoto.visura.co

Fotoboek: monografie ‘PhotoBolsillo’ Raul Canibano’ uitgeverij La Fabrica.

Unexposed 2016 
Fotogalerie ‘t OOgenblik
9 tot en met 25 september

Fotogalerie ‘t Oogenblik ligt in het historische hart van Leuven.
Fotograaf en galeriehouder Johan Van Cutsem toont er afwisselend jong Belgisch 
talent als Jasper Leonard, eigen werk en absolute toppers zoals Ragnar Axelsson en 
Raul Canibano. Je bent er welkom op het maandelijkse Fotokafee voor een  
boeiende babbel over fotografie en kan er ook terecht voor fotocursussen en  
unieke fotoreizen naar IJsland, Groenland en Iran.      

www.oogenblik.be
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Sarah Joveneau  l  Soufflez 
Pirates

Sarah Joveneau is een jonge fotografe uit 
Namen. In 2014 behaalde ze haar diploma 
fotografie, met grote onderscheiding, aan  
het Sint Lucas, Hoger Instituut voor Kunsten 
in Luik. 

In een maatschappij die zich terugplooit op 
zichzelf en waar men alles wat fout loopt met 
de vinger wijst, wenst zij het te hebben over 
oplossingen, kijken naar het licht, naar al wat 
vibreert, beweegt, lacht.  
Voor haar eindwerk is Sarah op zoek gegaan 
naar wat leeft op de wegen van de utopie, in 
het zog van de neonomaden van de 21ste eeuw, 
die volgens haar de boodschappers zijn van een 
nieuwe uitweg. Tijdens deze ontsnappingen  
naar Frankrijk en Andalousië is “Soufflez Pirates” 
ontstaan.
In Kadoc toont zij ons een twintigtal beelden 
afkomstig uit deze reeks, beelden die een stukje 
van de weg laten zien, spontane haltes die ze 
gedeeld heeft met 4 truckersgemeenschappen, 
een reisdagboek en ook een video-opname van 
levende portretten, allemaal gezichten, ontmoet 
tijdens het avontuur.

Sarah Joveneau heeft ook tentoongesteld op de 
internationale biënnales van de fotografie.
Galerie Saint-Luc Luik (2012 en 2014)
Centre culturel de Marchin (2013) en Hasselt 
(2014): collectieve tentoonstelling met als thema 
“Een fles in zee”
7èmes Promenades Photographiques Condroz 
(2014-2015)
Promenades Photographiques de Vendôme 
(Frankrijk 2014)
Les jardins de la maison de la culture de Namur 
(2015).

Unexposed 2016 
KADOC
9 tot en met 25 september

—  36 —

KADOC- KU Leuven
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
016 32 35 00
www.kadoc.kuleuven.be

KADOC

KADOC-KU Leuven.  
Erfgoedinstelling met een hart voor fotografie

Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed  
op uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en 
ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie. 
KADOC – documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en  
samenleving van de KU Leuven – is het centrum dat zich toelegt op de bewaring, 
de ontsluiting en het onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is  
van die wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. Boeken en  
tentoonstellingen brengen het verleden naar alle geïnteresseerden.

Fotografie is belangrijk voor KADOC. Niet alleen worden er duizenden historische 
foto’s – van daguerreotypie tot digitale snapshot – bewaard. Regelmatig toont het 
centrum een selectie daaruit aan het publiek en geeft het ruimte aan jong talent.
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Roel Jacobs  l  Isolated Rowhouses 
Belgium

Climbing every Hilltop in View - A Day in Blue and White – The Cutting of an 
Image – Planting a Tree – The Killing of a Landscape. Twice – Arboretum voor 
Bedreigde Boomsoorten (Zwalm) - Hommage aan Joseph Beuys (1 Mei 
straat, Aalst) – The Last Thoughts of Semira Adamu – 45 Autoportraits 
Listening	to	Görecki’s	3rd	Symphony	–	Cornerstone,	a	Living	Sculpture	
(Middelheimmuseum) – Atlas of Autumn Leaves – A Century in Portraits –   
Yi, Er, San -  Dancing Busses – Provincetown to Long Beach Travelogue – 
Donnons	une	Chance	au	Possible	–	A	Photographer’s	Day	on	Tian	an	Men

In België is het surrealisme nooit ver weg. Verspreid over het platteland vindt 
men er verweesde rijhuizen. Dit zou op zich niet zo bijzonder zijn, als het niet 
was dat de woningen zelf zo bijzonder zijn. Ze lijken weggeplukt uit een 
stadsstraat en willekeurig op een andere plaats neergezet. Ze dateren allen uit het 
begin van de 20ste eeuw en vertonen steeds dezelfde opbouw en aanblik.  
De zijmuren hebben geen ramen. Als ze er toch zijn, werden ze later aangebracht. 

Destijds, begin van de jaren 1900, konden weinig bemiddelde families een  
subsidie ontvangen voor het verwerven en bouwen van hun toekomstige eigen-
dom, op voorwaarde dat ze een aantal beperkingen en regels in acht namen: niet 
breder dan 5 meter, 2 verdiepingen hoog en een zadeldak. Deze huizen lijken de 
opstart van een dorps- of stadsontwikkeling aan te geven, maar niets is minder 
waar. Hun eigenaars wensten alleen maar een rijwoning, zelfs als moesten ze deze 
huizen in het midden van de velden bouwen.  

Momenteel staan de huizen er nog en zijn ze bewoond, precies zoals tevoren,  
als familiewoningen. Sommige liggen geïsoleerd en afgelegen (naar Belgische  
normen) en andere werden uiteindelijk geïntegreerd in een “normale” straat, maar 
geven nog een misplaatste indruk. 

www.roeljacobs.be
info@roeljacobs.be

Unexposed 2016 
KADOC
9 tot en met 25 september
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www.unexposed.be

Brigitte Grignet  l  Chiloé-La Cruz del Sur (2002-2008) 
België

Brigitte Grignet werkt voor het fotoagentschap VU (Paris).

Er is een oud Chileens spreekwoord dat stelt dat er in Chili nooit iets gebeurt. 
Sinds de staatsgreep van Pinochet is dit niet langer zo, al lijkt op de archipel Chiloé,  
1.100 km ten zuiden van Santiago, de tijd grotendeels te hebben stil gestaan.   
De Belgische fotografe Brigitte Grignet bezocht de eilandengroep zeven jaar lang en 
leefde er zonder elektriciteit, warm stromend water, noch gezondheidszorg. Het leven 
is er primitief en rijk aan mythen over de blijvende strijd met zee en land. Hoe lang deze 
levensstijl nog zal blijven bestaan, is echter een open vraag. Met de intrede van nieuwe 
technologieën, de ontwikkeling van het toerisme en van de zalmteelt, zijn economische 
veranderingen en hierdoor ook het verdwijnen van eeuwenoude sociale structuren en 
culturele tradities, onafwendbaar geworden.   

Brigitte Grignet legde de Chilotes vast op foto’s toen het nog kon. Het resultaat is een 
verhaal over een volk dat gelooft in spookschepen, heksen, God, en de kracht van een 
gemeenschap.

Unexposed 2016 
KADOC
9 tot en met 25 september
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Unexposed 2016 
KADOC
9 tot en met 25 september

Jean-Marc Van Tournhoudt  l

Geboren in België, woont in Frankrijk.
Studeerde fotografie aan het Sint Lucas in Doornik met Jan Maertens en aan de 
Hogeschool van het Beeld, de “75” te Brussel met Yves Auquier. Hij doceert fotografie 
en filmgeschiedenis aan het “75”.
Sinds 2014 voorzitter van het regionaal centrum fotografie van de regio Hauts de 
France.
Reportages	over	‘de	Familie’,	‘de	Ouderdom’,	‘de	Armoede’,	‘de	gevangenissen	in	Afrika.
Reportages over Vietnam, Rwanda, Shanghai, Cambodja, Laos, Mali, Palestina, Haïti …
Organiseert in België en in het buitenland talrijke tentoonstellingen met de grootste 
fotografen.
 
“Onvermoeibare reiziger, een fotograaf die verbaast door zijn vermogen om heel de  
subtiliteit en de finesse van het dagelijkse leven van de meest eenvoudigen onder ons, in 
kleur uit te drukken, wat traditioneel meer in zwart-wit gebeurt; een zeldzame synthese.”  
Eric Dessert, fotograaf uit Lyon.
 
Mijn passie voor Haïti dateert van 2007 waar ik, ten gevolge van een opdracht van  
‘l’Institut français’, samen met Robert Voit foto’s gemaakt heb van Port au Prince.  
Ik ben er teruggekeerd in 2008 om er les te geven over het maken van het boek, samen 
met Emmanuel De Meulemeester. Na de aardbeving, ben ik teruggegaan naar de  
inwoners die ik vroeger gefotografeerd had; zo kon ik een inventaris tonen door  
vergelijking: dezelfde persoon op dezelfde plaats voor en na januari 2010.
Ik ben er 8 maal teruggekeerd en heb er les kunnen geven aan de Nationale Kunstschool 
in Port au Prince in het kader van een samenwerking tussen deze school en de “75”.
Maar wat het meeste indruk op mij gemaakt heeft, is het engagement van een Hollandse 
beeldreporter die in New York woonde, Ton Vriens. Hij heeft een opleidingscentrum voor 
jonge video- en fotografiereporters opgericht. Hij heeft deze school ‘Haïti Reporter’  
3 jaar gehandhaafd en heeft zo een honderdtal jonge Haïtianen opgeleid. Ik heb hem  
3 maal mogen vergezellen.  
Ik draag deze tentoonstelling op ter zijner nagedachtenis.
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Eline ‘t Sant  l  Layers
Eline ‘t Sant is een multidisciplinair kunstenaar: 2D, 
3D, mixed media, assemblages, installaties, video 
en fotografie maken deel uit van haar oeuvre.

Haar beeldend en fotografisch werk toont thema’s 
als identiteit, vergankelijkheid, inpakken & ordenen 
en het aangaan van dialogen met materie en 
gelaagdheid.

“Map of landscapes” is niet afhankelijk van een 
medium: de kunstenaar verwerkt foto’s tot  
assemblages, een wisselwerking en spiegeling  
tussen lagen van papier, gerecycleerd polystyreen 
en plexi. Een realiteit tussen illusie en reminiscentie.
Foto-installatie “COD CODICIL” is een reeks met 
een ethische, gelaagde opbouw: een onderzoek 
naar de bloedsporen in de sneeuw en de  
confrontatie met resten in de containers van de 
kabeljauwvangsten boven de Noordpoolcirkel 
(Lofoten, Noorwegen).
“This is the house that was” is een letterlijk  
toeleggen op de lagen van toen en nu, de reflecties 
in tijd en ruimte.

“Eline ‘t Sant’s photographic works are precise 
statements, always surprising, deeply felt and 
thoughtful. She believes in every point of her work 
without concession. There is always a sense of  
unexpectedness, even amongst her traditional  
landscapes. Similarly, some works represent objects 
within spaces, while others brace the gap between 
representation and reality. Her work gives us pause 
and begs us to carefully reconsider the reality of 
perception and reduce things to a bare minimum.”
Martyn Lucas, june 2016

www.elinetsant.be
elinetsant@hotmail.com

“MAP OF LANDSCAPES”
“The smoke that Thunders” - 
Mosi-oa Tunya. Victoria Falls - Zimbabwe.

Photo assemblage - plexi - recycled material.
Photography and mixed media by Eline ‘t Sant

Martyn Lucas  l   
Ends of the earth

“Ik reis om de wereld te ontdekken, om de wereld 
te leren kennen, om mezelf te kennen en anderen 
te tonen wat ik ontdekt heb en bestaat”.

Martyn Lucas groeide op in Engeland en verblijft in 
Noord Carolina, USA. 

Doorheen zijn talrijke expedities, zijn recent  
gepubliceerd werk en zijn tentoonstellingen over 
de poolgebieden, brengt hij milieuaangelegenheden 
onder de aandacht en wat er als gevolg daarvan  
op het spel staat.

Het alarmerend snel afsmelten van de ijskappen  
en gletsjers zal zeker nog tal van problemen  
veroorzaken. Zijn werk legt verbanden met het 
verleden en de immense problemen waarmee ons 
wereldklimaat geconfronteerd wordt. 

Martyn Lucas voelt zich aangetrokken tot de pool-
streken, tot de pracht van deze natuurmonumenten, 
de grootsheid van licht en ruimte, de texturen en 
vormen. Als muziekliefhebber herkent hij hierin een 
oneindige stroom van melodieën, harmonieën en 
boventonen. Muziek die vervat zit in ijs …. complex, 
maar toch eenvoudig, statig en soms plechtig, maar 
bovenal inspirerend …

Martyn wil met zijn foto’s het oog van de kijker 
meenemen in het heden. De meeste mensen zien de 
wereld in kleuren: schitterend, stralend, glanzend en 
verzadigd … terwijl een wereld in zwart-wit enkel het 
meest fundamentele toont: licht en schaduw die  
vallen op verschillende oppervlakken, mooie, rijke en  
uitnodigende schaduwen, ruimten, lijnen, vormen  
en gedurfde motieven …

www.martynlucasphoto.com
Martyn@martynlucasphoto.com
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Charles Habib is geboren in 1949 in Genève en begon zijn fotografische carrière in 
1967, eerst gelijktijdig met zijn studies, later, na zijn economische studies aan de  
universiteit van Genève, voltijds.
Tijdens een opdracht voor een Zwitsers tijdschrift in 1969, over het begin van het 
conflict in Noord-Ierland, ontmoette hij in Londonderry, Gilles Caron van het  
fotoagentschap Gamma. Ze fotografeerden samen, tot Gilles naar Tsjecho-Slowakije 
vertrok. Alles wat hij kent over fotojournalistiek, leerde hij gedurende die ene week. 
Charles Habib is lid van de National Press Photographers Association (NPPA). 
Zijn	foto’s	worden	verdeeld	door	Gamma-Rapho,	Parijs.	

Tussen 2015 en maart 2016 leefden er duizenden vluchtelingen, vooral Koerden 
waaronder 200 kinderen, in erbarmelijke omstandigheden in het vluchtelingenkamp 
Basroch, ook gekend als “de jungle van Duinkerke”, een vuil moeras aan de rand van 
Groot-Sinten (Grande-Synthe) in Frankrijk. Zij vluchtten voor oorlog en moord- 
partijen door IS in Irak en Syrië en vervolgingen in Iran. De Franse regering weigerde 
alle hulpverlening, waardoor ze letterlijk overleefden dank zij de hulp van verenigingen 
en vrijwilligers. Op 7 maart werden de 1.300 bewoners verhuisd naar een nieuwe site, 
gekend als La Linière, het eerste Europese humanitaire kamp, dat werd ingericht door 
Artsen Zonder Grenzen en gefinancierd door de gemeente Groot-Sinten. Op 9 maart 
werd het Basroch kamp officieel gesloten. In La Linière leven de vluchtelingen in 
onvergelijkbaar betere omstandigheden dan voordien en vanzelfsprekend zetten de 
verenigingen en vrijwilligers hun fantastisch werk verder. 
Op 30 mei verleende de Franse regering uiteindelijk financiële hulp en verkreeg  
hierdoor controle over het lot van kamp. Het is geen geheim dat de regering de sluiting 
van het kamp beoogt, omdat de vluchtelingen onafgebroken proberen om van daaruit 
illegaal het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Ze stappen ’s nachts naar de dichtsbijzijnde 
parkeerplaatsen langs de snelweg of lopen over de snelweg tijdens verkeersfiles, 
verbergen zich in vrachtwagens en wachten tot ze ontdekt worden door Engelse en 
Franse honden die samen patrouilleren in de haven van Calais, of te eindigen in Spanje 
of Portugal. Van zodra ze ontdekt of langs de weg gedumpt worden, keren ze terug 
naar het kamp, wachten 2 of 3 dagen en proberen het opnieuw. 
Het is onmogelijk om hen op andere gedachten te brengen. Ze nemen met niets minder 
genoegen, dan met het “beloofde eiland” waar familie en vrienden hen opwachten.  
Het zijn moedige, fantastische en vastberaden menselijke wezens. Dit is hun verhaal. 

www.charleshabibphotography.net
chabib451@yahoo.com

Charles Habib  l  Basroch camp - Grande- 
  Synthe, France February - March, 2016
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Taca Sui  l “Oden” 

Taca Sui studeerde in 2003 CAFA – China Central Academy of Fine Arts, in 
2007 RIT – Rochester Institute of Technology en in 2008 ASL – Art Students 
League of New-York.
AWARDS 2011: Top 20 Chinese Contemporary Young Photographers
  2010: Lianzhou International Photography Festival,  
   Photographer of the Year Award ‘Hey, Hot Shot!’ Award winner.

De “Oden” verwijzen naar de ‘Sji tsjing’: het klassieke Boek der Oden, de oudste 
Klassieke Chinese dichtbundel uit de Bronstijd. De Platinum* prints in deze  
collectie zijn geen illustratie van het boek. 
Bewust van de ongrijpbaarheid van het onderwerp, heeft Taca verklaard dat hij 
hoopt “een stabiele artistieke structuur op te bouwen die tot op zekere hoogte 
overeenkomt met de samenstelling van het Boek der Oden, maar tezelfdertijd 
wordt de literaire betekenis van de Oden naar een verre en onbekende wereld 
geduwd, waardoor amorfe en mystieke concepten van het werk in de realiteit 
worden geplaatst. Door dit te doen, wordt de analyse van de Oden  
vereenvoudigd tot een artistiek model met onbegrensde mogeljkheden.“

Tussen 2009 en 2012 reisde de fotograaf naar de diverse regio’s in het noorden 
van China die in het Boek der Oden zijn beschreven. Het hieruit ontstane werk  
is tijdloos en niet seizoensgebonden; landschappen, interieurs, close-ups van 
planten en stenen hebben dezelfde stilte bewaard.

Door het kleine formaat, 10 x 10 cm, van de prints en de zacht monochrome  
grijstonen schept hij een sfeer van vertrouwen en intimiteit.
Het volledige werk omvat 9 bundels van elk 12 foto’s.

* Platinum printing is een oud fotografisch procedé (1873) door contactafdruk.  
 Het negatief wordt op het behandelde (goud amalgaam) papier gelegd en in  
 open lucht belicht. Het fixeren gebeurt binnen en de afdruk kan duizend jaar  
 bewaard blijven.

Unexposed 2016 
Huis Oosterlynck
9 tot en met 25 september

Huis Oosterlynck is de woning van Leopold Oosterlynck ° 1946.  
Hij begon hier in 1975 als fotograaf te werken. Sinds zijn op pensioenstelling  
in 2012, stelt hij zijn voormalige winkel sporadisch ter beschikking van  
kleinschalige kunstevenementen.
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Unexposed 2016 
IJsbreker - Arctic Paper
Weekend 17 - 18 september

PhotoBook  l  Design Matters & more 

Het fotoboek is terug als conceptuele uitingsvorm voor de fotograaf.  
Hoe bereikbaar is een eigen fotoboekuitgave? Hoe pak je dat inhoudelijk en grafisch 
aan? Inspirerend inkijk- en introductiemoment over fotoboekuitgaven samen met 
vormgevers en fotografen. De Zweedse papierfabrikant ‘Arctic Paper’ toont een 
reeks inspirerende fotoboeken. 

Op zondag 18 SEPT. om 13u30: forum met o.a. Laura Vanseveren,  
Julie van der Vaart, Tomas Bachot, Jasper Leonard, Roel Jacobs,  
Walter Van der Perren en Herman Vanaerschot.

www.ijsbreker.be 
www.arcticpaper.com

Communicatiebureau IJsbreker verliet noodgedwongen het Hungaria-pand dat  
ontmanteld wordt en een nieuwe bestemming zal krijgen. IJsbreker deelt nu een 
kantoorstudio met ‘Collectiv4 Architects’ in het vernieuwde stadsdeel ‘Vaartkom’.  
IJsbreker is ondermeer de ontwerper van ‘PoshNotes’, het handige zakboekje, 
drager bij uitstek van en voor gevatte artistieke en wervende content. 

www.ijsbreker.be



TWENS 2017
     
FOTOgrAFEN van 20 tot en met 29 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor  
de juryronde 2017. Mail naar info@unexposed.be en we zenden je de nodige  
deelnemingsinformatie.

STAgIAIrES met opleidingsvaardigheden in cultuur -en/of eventmanagement  
of uit studierichtingen communicatiewetenschappen, sociologie of journalistiek,  
kunnen zich voor een stage kandidaat stellen (periode maart - september 2017).  
Mail naar info@unexposed.be en we evalueren je kandidaatstelling.

Les PHOTOgrAPHES ayant entre 20 et 29 ans peuvent poser leur candidature 
pour l’édition 2017. Envoyez un e-mail à info@exposed.be et nous vous envoyons 
toutes les informations nécessaires à la participation.

A cet effet les STAgIAIrES avec des compétences à la formation dans le domaine 
culturel ou/et dans la gestion d’événements ou étudiant les sciences de la  
communication, la sociologie ou la journalistique peuvent poser leur candidature 
(période allant de mars à septembre 2017). Envoyez un e-mail à info@exposed.be 
et nous évaluerons votre candidature.

PHOTOgrAPHErS aged 20 to 29 can apply for the 2017 jury round. E-mail your 
application to info@unexposed.be and we will send you the necessary participation 
information.

INTErNS with training skills in culture and/or event management or enrolled in 
communication sciences, sociology or journalism programmes can also apply. 
The internships run from March to September 2017. E-mail your application to 
info@unexposed.be and we will evaluate your candidacy.

Stagiair Neil Brookes (2014) - ©Herman Vanaerschot
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van Creatie tot Presentatie
Fotolabo en servicebureau

analoog en Digitaal

DiaseC & vitraPrint service

Brusselsesteenweg 16A,  
B-3020 HERENT, BELGIE
Tel: +32 16 22 20 44
e-mail : axis@axis-imaging.be
www.axis-imaging.be

Open: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u00
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HOBO

Unieke fotoreizen — www.hoboreizen.be
©Foto: Johan Van Cutsem


