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Arctic Paper is een papiergroep met roots in Noord-Europa  
en een ongebreidelde passie voor het maken van grafisch  
fijn papier.  
De verschillende papiersoorten nodigen uit tot creatieve  
ontwerpen en hebben een breed scala aan toepassingen.

DUMMYSHOP
In de dummyshop kan u stalen bestellen of een dummy  
laten maken voor uw volgende fotoboekproject. De dummy  
is gratis, u dient alleen de verzendingskosten te betalen.

http://www.arcticpaper.com/nl-BE/Arctic-Paper/Arctic-Paper/Dummyshop/
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Fotocircuit 2018  
     
Reeds de 6de editie van PhotoTWENS, de tijd vliegt...

Als schepen van cultuur steun ik dit project van Unexposed met veel plezier. 
Unexposed vormt immers een forum voor iedereen die met fotografie begaan is.
En als stad zien we dat zij een gedegen en professionele partner zijn voor een stad 
in beweging, een stad met ziel, een stad met oog voor beeld.
Leuven zet hier op in met M als museum voor ‘beeldgeletterdheid’, met SLAC 
als academie voor beeldende en audiovisuele kunst. En met veel tijdelijke 
tentoonstellingen zoals het project ‘Herleven’ over de wederopbouw na WO I en 
de foto’s in het stadspark gemaakt door de Duitse bezetter tijdens die oorlog. 
Sprekende beelden.

Unexposed legt eigen accenten. Met PhotoTwens, twintigers die de wereld in beeld 
vatten. Unexposed heeft niet alleen oog voor jong talent maar zet ook verder in 
op samenwerking. Samenwerking met de Leuvense fotogalerijen ‘t Oogenblik en 
Huis Oosterlynck en de samenwerking met KADOC - KU Leuven door de ‘Selfmade 
Fotograaf’-tentoonstelling te verwezenlijken, die aansluit bij de tentoonstelling 
van Gilbert d’Haen met het FotoMuseum van Antwerpen.

Van harte gefeliciteerd aan de jonge talenten van PhotoTwens!
Van harte gefeliciteerd Unexposed.
En ik weet dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de passionele inzet van vele 
vrijwilligers!
Bedankt allemaal.

Denise Vandevoort

PS. Unexposed ontvangt kandidaten vrijwilligers (M/V/X) met een glimlach en 
eeuwige dankbaarheid.
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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. 

Unexposed dankt in het bijzonder de mensen en instanties die dit project mogelijk maken:
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
Luc Vints, Roeland Hermans, KADOC - KU Leuven
Maureen Magerman, curator tentoonstelling Gilbert d’Haen fotograaf
An Decoster, Arctic Paper Benelux 
Karel Geukens, Breedbeeld
Lies Rock, leraar esthetica, Sint-Pieterscollege Leuven
Daan Broos 
De exposerende fotografen
En 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, Paul Laes, Walter Van der Perren en 
Jan Van Hoeymissen.

PhotoTWENS in 30CC Kapel Romaanse Poort - ©Herman Vanaerschot

PhotoTWENS 2018
     
Met de slogan ‘Give the jury a hard time’ peilt Unexposed met deze zesde editie 
naar opmerkelijk fotografisch talent bij twintigers. Via fotografie-hogescholen 
en cultuurplatformen wordt deze nieuwe generatie aangemoedigd fotowerk in 
te sturen. Onze wervingscampagne via sociale media zorgt voor een groeiende 
instroom van talent met internationale roots.

Het PhotoTWENS-concept is een begrip geworden. Laureaten van vorige edities 
vinden we steeds vaker terug in binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften 
en tijdens internationale fotofestivals. Na het succesvol tonen van fotopublicaties 
tijdens de vorige editie, steunt papierfabrikant Arctic Paper ons met de uitgave 
van een reeks van fotopostkaarten, waarvoor vijf van de laureaten door hen 
geselecteerd werden. 

De tentoonstelling PhotoTWENS 2018 is het resultaat van een onafhankelijke 
juryselectie. De jury wordt elk jaar opnieuw samengesteld door de leden van 
Unexposed. Die jury beoordeelt de ingezonden foto’s als een coherente reeks van 
minstens drie beelden waarvan de naam van de fotograaf hen onthouden wordt. 
Dit jaar beslisten Jean-Marc Bodson, Jasper Léonard, Sahim Omar Kalifa en Leopold 
Oosterlynck over de selectie. Het werden 21 laureaten waaronder twee inzendingen 
die de Unexposed-jurybegeleiders bedachten met een ‘Wildcard’.

1
30 CC Romaanse Poort Brusselsestraat 63
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Jean-Marc Bodson  Fotograaf, journalist ‘La Libre Culture’

Naast de zeer vriendschappelijke sfeer tijdens onze juryvergadering, blijven mij vooral 
drie indrukken bij:

- eerst de goede organisatie die ons toegelaten heeft op een vlotte, maar ernstige manier 
te delibereren. De projectie en de contactafdrukken, de wijze zich eerst uit te spreken door 
“ja, neen of misschien” samen met de kleine discussie achteraf, dat alles was uitstekend.

- vervolgens is de kwaliteit van wat voorgesteld werd door de deelnemers van een goed 
niveau voor een wedstrijd die opengesteld was voor iedereen. Dit heeft ons in staat
gesteld geen tijd te verliezen met te amateuristische werken en een afgetekende keuze 
te hebben voor de uiteindelijke selectie.

- ten slotte, onze uiteindelijke selectie die ondanks de verscheidenheid van meningen van 
de jury, naar mijn mening toch een zekere coherentie heeft. Natuurlijk zijn er werken die 
poëtischer zijn, en andere zijn eerder documentair, maar we hebben vastgehouden aan 
de leidraad van “echte fotografie”. Dit wil zeggen een taal die vertrekt van het reële.

Impressies van de juryleden  

De juryvergadering met Jean-Marc Bodson, Leopold Oosterlynck,  Sahim Omar Kalifa 
en Jasper Léonard - ©Johan Van Cutsem

PhotoTWENS 2018 
30CC Kapel Romaanse Poort

Sahim Omar Kalifa  Filmmaker

Ik begin graag met een grote dank aan de organisatie en de fotografen voor deze 
zeer sterke selectie inzendingen. Fotografie heeft altijd een veelbetekende rol 
gespeeld in mijn leven. Als 11-jarige jongen begon ik ook veel foto’s te maken.

Het was een leuke en leerrijke ervaring voor mij om als regisseur, samen met de 
andere juryleden met elk hun competenties, deze beelden te kunnen beoordelen. 
Soms waren we het volledig eens met een reeks foto’s en soms helemaal niet.

Wat ik wel zeer mooi vond, was dat de meeste fotografen niet enkel maar een 
mooie foto maken. Maar wel dat zij op directe of indirecte manier een verhaal in 
beeld brachten. En nog interressanter werd het, wanneer je niet alles over dat 
verhaal moest weten. Die suggestieve kracht heeft mij aangesproken bepaalde 
inzendingen een warm hart toe te dragen.

elf reeksen goedgekeurd en dan volgden er nog acht ‘coup de coeur’, twee per jurylid, 
die hun keuze moesten verdedigen! Mijn keuze is altijd gebaseerd op de eerlijkheid 
van het beeld. Soms beïnvloed door het verhaal dat achter het beeld schuilt. 
Alles mooi afgerond met koffie en cake, waarvoor dank. 

Jasper Léonard  Fotograaf

Een fotowedstrijd die vooral op het beeldend aspect oordeelt, is vandaag de dag 
een rariteit. Als jurylid vergemakkelijkte dit echter wél het proces. De juryleden 
hebben elk een zeer eigen visie, afkomst en dus ook voorkeur. De eigenheid van 
de fotografen werd gekruist met de eigenheid van de jury, en dit zorgde voor een 
mooie selectie Twensfotografen. 

Bij de eerste selectieronde belandden dan ook bijna de helft van de inzendingen 
in de ‘twijfel’ groep. Vele projecten spraken enkele individuele juryleden wél of net 
helemaal niet aan en dit zorgde voor boeiende gesprekken. Enkele jaren terug lag 
mijn werk ook tussen de inzendingen en dit zorgde ervoor dat ik mijn persoonlijke 
favorieten dubbel zo hard verdedigde. Als fotograaf moet je namelijk geloven in je 
werk, je maakt zoveel keuzes wanneer je een fotoreeks creëert en selecteert, dat je 
moet geloven in je eigen visie.

Arctic Paper bekroont vijf laureaten
Onze sponsor Arctic Paper maakte op haar beurt een selectie uit de laureaten.
Daniel Rolider, Frieder Jan Moerman, Jeroen Devroede, Judith Van Puyvelde en 
Zoë Parton krijgen elk 100 sets fotokaarten van hun gekozen reeks op het nieuwe 
MUNKEN Design ID papier voor HP-Indigo drukpersen. Arctic Paper zal een zelfde 
aantal van deze fotokaarten, aan hun toonaangevende klanten bezorgen. Dit zijn 
uitgeverijen, reclamebureaus en designstudio’s.

Leopold Oosterlynck  Medeoprichter Unexposed

Tussen 59 kandidaten kiezen met elk hun verhaal is nooit eenvoudig.  
Veel vraagtekens bleven over na de eerste beoordeling. Dankzij de goede organisatie is 
het vlot verlopen. Beelden op groot scherm beoordelen helpt!

Vervolgens de ‘twijfelgevallen’ opnieuw bekeken en geëvalueerd. De meerderheid had
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Daniel Rolider 
°1995, Israël

Based in Israel and in Brussels, Belgium, and working worldwide on on-going projects. 
Photographing for more than 8 years, my works were published in media platforms such as 
National Geographic Travel, Yediot newspaper and Haaretz Photo Blog. I showed in several 
group exhibitions in Tel-Aviv, Athens and New York, and one solo exhibition in Kiryat-
Tivon. I already planned and completed documentary projects oversea in Mount Olympus 
in Greece, in the western national parks of the US, Lanzarote and Jordan.  
In March 2018, I participated in the world photography project INSIDE OUT, by the French 
artist JR. The project included 56 portraits of Arab and Jewish residents from Kiryat-Tivon 
and Basmat-Tivon, which were printed and pasted in the public sphere across the city. 
The goal of the project was to raise awareness for issues such as neighborliness,  
brotherhood, Jewish-Arab relations, all by bringing art outside to the public. 

 
As a photographer who documents stories of humans and nature, the landscapes 
were always my first and main subject for years. I was always moved by nature and 
the unique and special moments it creates. You can see and cherish it from your 
window, looking at your garden, or by hiking 3 days in the Alps. In this series you can 
witness the second type of nature, the one you need to walk, climb and sweat to reach.  
These 5 pictures show landscapes from different environments in the US. From the 
Alpine road, called “the beartooth highway”, near Yellowstone National Park, to the 
huge granite summit of Half Dome in Yosemite. I traveled for 3 months along the west 
coast of the US, and these photographs show a brief glimpse to this journey.

daniel12rolider@gmail.com
www.danielrolider.com

PhotoTWENS 2018
30CC Kapel Romaanse Poort
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Elise Corten 
°1994, België

Elise is een fotografe gevestigd in Brussel. Recent studeerde ze af met een bachelor 
in fotografie van Luca School of Arts. 

Momenteel werkt ze aan verschillende fotografische series. Deze visuele 
dagboeken zijn autobiografisch en tonen een intieme realiteit. Ze werkt vooral 
met 35mm film en toont menselijke relaties en gewoonten. Een focus op contrast, 
textuur en de ambiguïteit van intimiteit vormt de basis van haar visuele taal. 
Door deze beelden te maken probeert ze menselijke connecties beter te begrijpen, 
evenals de dynamiek tussen mensen die intiem zijn met elkaar. De beelden 
vormen een autobiografisch dagboek, een intieme kijk in haar dagelijks leven. 

www.elisecorten.be 
elisecorten@hotmail.com
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Evelien Vanderstraeten 
°1988, Halle, België

Evelien Vanderstraeten studeert fotokunst aan de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten te Anderlecht. Deze jonge Belgische fotografe heeft reeds  
verscheidene exposities op haar palmares staan en werd in 2017 genomineerd voor  
de Sony World Photography Awards in de categorie ‘Stilleven’. Haar beelden  
kenmerken zich door een uitgesproken realisme, waarbij elk onderdeel precies is  
wat ze wilde tonen. Minimalisme en puurheid vormen de kern. 

Deze beelden vormden de opstap naar het afstudeerproject rond mijn grootouders. 
Centraal stond de vraag naar hun identiteit. Wie zijn ze, naar welke waarden en 
normen modelleren ze hun leven, hoe brengen ze hun tijd door? De foto’s werden 
gemaakt tijdens verscheidene ontmoetingen over een periode van zes maanden, en 
proberen inkijk te geven in hun leven.
Hoewel het project later nog verder evolueerde, waarin de focus verschoof naar het 
huis op zich als belangrijkste hoofdrolspeler, blijven deze beelden de kern vormen.

pevelien@hotmail.com
www.evelienvanderstraeten.com

Evelien Vanderstraeten wordt gerepresenteerd door de Nationale 8 Gallery te Dilbeek.
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Florine Thiebaud  
°1992, Besançon, France  

2017 : Master Photographie, Académie Royale des Beaux Arts d’Anvers 
2014 / 2017 : Bachelor Photographie, ESA le Septante Cinq, Bruxelles
2010 / 2013 : Licence Études Cinématographiques, Université Paul Valéry, Montpellier

Expositions : Immix Galerie - “Exils” - Exposition collective - Paris 2018
  Recyclart - “Exils’ - Solo show - Bruxelles 2017
  Musee Juif - Exposition collective ESA le 75, Bruxelles - 2016 et 2017

Prix Rogier de Conynck 2017 pour EXILS 

La Mer Égée a été et reste un lieu d’exil. Nous connaissons l’épopée d’Ulysse qui, étant 
prisonnier des bras de Calypso sur une île, rêve de son retour à Ithaque.
Au XXème siècle, la mer s’est à nouveau transformée en prison pour les communistes 
qui étaient exilés à Makronissos, Giaros et Agios Efstratios. De nos jours, les personnes 
fuyant leurs pays se retrouvent également bloquées à l’entrée de l’Europe. Mon voyage 
a commencé sur l’île désolée d’Agios Efstratios, où dès 1929 après la création de la loi 
4229 « Idionymo Law » seront déportés des milliers de communistes grecs.  
Je suis également partie sur l’ile de Lesbos où s’entassent des milliers de réfugiés depuis 
plusieurs années dans la prison Moria et les camps ouverts KaraTepe et Pikpa. Pour ces 
exilés, le voyage se transforme en une attente interminable dans des conditions  
révoltantes. Un malaise identitaire se dessine. L’attente engendre l’ennui. La perte de 
repères grandit en même temps que l’incertitude du futur. Et l’horizon s’assombrit alors 
qu’ils se débattent pour échapper à l’horreur.
Cette courte série est un extrait de mon travail Exils réalisé en 2017. 

florine.thiebaud@gmx.com  —  www.florinethiebaud.com
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Frieder Jan Moerman  
°1991, Leuven, België

De camera is een stille vriend. Als een hond, mee op een uitje. Kakzakjes kan ik alvast 
thuis laten dan. Het geeft me iets om handen. Iets in mijn handen. Als een sigaret.  
Om aan te prullen. Om mee bezig te zijn. Om niet te hoeven communiceren met 
mensen. Om geen energie te verspillen aan ‘in het plaatje’ te passen.  
Om plaatjes te maken.
Ik ben ‘straight edge’, ik rook niet. Dan maar fotograferen. Ergens bij horen zonder er 
bij te horen. Wat een paradox. Een camera is een nuttig werktuig voor niet-rokende 
sociaal onbeholpen personen. 

Tot 5 jaar geleden was ik verslaafd aan gamen. Ik speelde soms 120 uur per week. 
Een week bestaat uit 164 uren. Een viertal ex-lieven verder vlogen games de  
deur uit.
5 jaar geleden geraakte ik verslingerd aan inline skaten. Ik skate soms 40 uur per 
week. Mijn skates durf ik mijn lief te noemen. Het is cliché om het te zeggen maar 
het is een levensstijl. Skaten is mijn hartslag.

friederjan@gmail.com
https://www.instagram.com/friederjanmoerman/
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Hanne Van Assche   
°1995, Zulte, België

2013 - 2016: Luca School of Arts campus Narafi, Brussel, Bachelor Fotografie
2017 - 2018: Schakelprogramma voor Master in de Beeldende kunsten aan KASK, Gent

Exposities
Tour & Taxis, eindtentoonstelling Narafi juni 2016 
Romaanse Poort, TWENS september 2016
Kask, expo Ardennen december 2017 
Yugen, 3de bachelor expo, juni 2018

Deze beelden maken deel uit van de reeks ‘Untitled’. Auto’s zijn vandaag alom  
aanwezig, in alle vormen en kleuren. Ik vond het interessant om dit alledaagse 
vervoermiddel eens op een andere manier te benaderen. 
Ik heb met dit project een eigen poëtische wereld gecreëerd met auto’s in  
bevreemdende situaties. Dit zijn allemaal reële situaties, niks is gemanipuleerd.

Het vertellen van een verhaal met kleuren, zonder restricties op te leggen aan de kijker.

hanne.vanassche@hotmail.com
hannevanassche.com
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Jeroen De Vroede   
°1992, Bornem,  België  

Bachelor Fotografie Campus Narafi van de Luca School of Arts (2017)  
Werkt als zelfstandig architectuurfotograaf
Laureaat PhotoTWENS 2017

Door-Broken is een persoonlijk project over de verwerking van het grootste 
verlies in mijn leven tot nu toe. Over de omgang met teleurstelling, ondankbaarheid, 
verlies van (zelf-)vertrouwen. Deze beelden zijn gemaakt op momenten van stilte, 
ikzelf in gedachten verzonken. 

Erop terugkijkend, ben ik blij dat ik deze donkere fase een plaats heb kunnen geven, 
zij het dankzij de steun van mijn omgeving. Dit project is in de eerste plaats een 
statement: geef tegenslagen een draai door je eigen sterktes uit te buiten - in mijn 
geval met fotografie.

jeroendevroede@yahoo.com 
www.jeroendevroede.com
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Jeroen Janssens   
°1992, Brasschaat, België

Afgestudeerd in 2017 aan KDG Antwerpen met het eindwerk ‘On common ground’. 
Laureaat bij Fotoforum Brasschaat en DeMorgen graduation competition. 
Ik ben voornamelijk bezig met eigen projecten, waarnaast ik ook commerciële 
opdrachten doe om die projecten te kunnen financieren.

De beelden zijn een kleine selectie uit de documentaire ‘On common ground’ die 
ik maakte in Georgië, meer bepaald in de grensstreek van Georgië met Abchazië. 
In de Sovjet-periode een rijk gebied dat leefde van de thee die er werd verbouwd. 

Ik onderzoek er wat ervan overblijft, een kwart eeuw na de val van de Sovjetunie  
Het lijkt alsof de tijd er is blijven stilstaan. De inwoners zijn niet meer de  
welstellende burgers van weleer, maar vluchtelingen uit Abchazië. Met weinig 
middelen proberen ze er toch het beste van te maken, in vaak schrijnende  
situaties.

info.jeroenjanssens@gmail.com 
www.jeroen-janssens.com

PhotoTWENS 2018
30CC Kapel Romaanse Poort
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Judith Van Puyvelde 
°1993, Leuven, België

Ik belandde in de fotografie toen ik in de schilderklas foto’s moest na schilderen. 
Steeds voelde ik welke foto interessant genoeg was om na te schilderen en ik vroeg 
me af waarom. Waarom spreekt het ene beeld aan en het andere niet. Waarom? 

Deze vragen leidden me naar de lessen fotokunst aan het SLAC/Academie voor 
Beeldende Kunsten in Leuven. 
Daarnaast ben ik masterstudente kunstwetenschappen aan de KU Leuven. 
  

Deze foto’s maken deel uit van mijn reeks rond de berg met als titel ‘idée perdue’. 

Volgende tekst van Alessandro Baricco kruistte mijn pad: 

“In de ogen van de mensen kun je zien wat ze nog zullen zien; 
niet wat ze al gezien hebben. 
Zo zei hij het: wat ze nog zullen zien.”

Mijn ogen wilden bergen zien. Daarom werd dit mijn project. 
Ik begon eraan en zag overal bergen. Nu is het project voorbij. Mijn idee is  
voorbij. Ik mis mijn berg. Idée perdue. 

judithanniet@gmail.com
judithanniet.tumblr.com

PhotoTWENS 2018
30CC Kapel Romaanse Poort
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Karmen Ayvazyan
°1991, Etchmiadzine, Armenië

Karmen Ayvazyan behaalde haar Master in fotografie aan KASK School of Arts  
in 2015. 
Momenteel woont en werkt ze in Antwerpen als freelance fotograaf. Ze werkt 
vaak voor magazines zoals De Standaard Magazine, Knack Weekend en andere.
Het campagnebeeld van PhotoTWENS 2018 maakt deel uit van haar werk.

De foto’s kaderen in de reeks ‘Can’t put my finger on it’. Die bestaat uit 
portretten, stillevens en landschappen. 
Ayvazyans beeldtaal is speels en verrassend, maar achter de schoonheid en 
de breekbaarheid van de beelden schuilt er vaak een tastbare spanning. 

karmen.ayvazyan@hotmail.com
www.karmenayvazyan.be
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Michel Sadowski 
°1992, Warchau, Polen

Diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l’espace (option photographie) - 
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles – 2016

Expositions
« Point de saturation », Atelier 34Zero, Bruxelles - 2015
« L’art en marche », Galerie ‘Beim Engel, Luxembourg - 2014
« Chassez le naturel », Maison Pelgrims, Bruxelles – 2013

Publications
https://www.fisheyemagazine.fr/images/interview/le-photographe-est-un-turfiste/

Les Turfistes
Le mot turfiste désigne un habitué des champs de courses, un parieur. Le turfiste 
est un observateur, un patient et parfois, un chanceux. Miser sur le bon cheval 
implique de faire un choix, de prendre un risque. Tout l’enjeu est de mettre en 
œuvre un ensemble de connaissances acquises avec l’expérience pour limiter 
le risque au maximum, sans jamais être sûr du résultat. Cette incertitude est le 
moteur du parieur. 
Le photographe est un turfiste.

m_sadowski@hotmail.fr
www.michelsadowski.com
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Natacha de Mahieu 
°1996, Etterbeek, België

Natacha de Mahieu studied Photography at LUCA School of Arts. 
Her works focus mainly on themes related to human rights and climate.
She’s currently working on a long documentary project in which she explores the  
consequences of climate change on people’s livelihoods.

Exhibitions
- Group exhibition: Identity, Hangar Art Center, Brussels (BE) - 21.06.18/09.07.18 
- Group exhibition: Altitude O, Tour & Taxis, Brussels (BE) - 08.06.18/16.06.18
- Group exhibition: AEDH, Agir ensemble pour les droits de l’homme, Fondation des Droits  
 Humain, Lyon (FR) - December 2017
- Group exhibition: LPN Photo Festival, Bourg en Bresse (FR) - April 2017
- Group exhibition: The Grand House - Art exhibition, Muntpunt, Brussels (BE) - March 2016

Awards
- 3rd AEDH Prize, Fondation des Droits Humain - October 2017

Altitude 0
Extreme temperatures, cyclones, land degradation, scarcity of water resources, 
desertification and erosion, all these climate disruptions are throwing a growing number 
of children, women and men on the roads. According to the most optimistic forecasts of 
the UN, nearly 250 million people will be displaced by the middle of this century because 
of climate change.

I approached this global issue in Bangladesh where I met people determined to survive 
in their country, attached to their roots at any cost. Those who fail to adapt to the 
worsening environment have no other choice than to migrate to the cities.

natachademahieu@hotmail.fr
www.natachademahieu.com
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Nick Moons 
°1993, Heusden-Zolder, België

2013 - 2015: Bachelor Marketing, UCLL, Leuven
2015 - 2018: Bachelor Grafische en Digitale Media, ArteveldeHogeschool, Gent 

Silent romance 
De reeks belicht de vergeten romantiek op Sumatra. Tijdens mijn rondreis op het 
eiland kwam ik veel romantische taferelen tegen. Sommige plaatsen en objecten 
waren ondertussen niet meer zo romantisch als ze ooit geweest waren. Daardoor 
krijgen de foto’s een gevoel van leegte. Toch blijven deze plaatsen 
een toeristische trekpleister voor de toeristen in eigen land.

nickmoonsmoons@hotmail.com 
www.nickmoonsmoons.com
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Öznur Özturk 
°1989, Hasselt, België

Öznur Özturk woont en werkt in Genk, en creëerde de laatste jaren een gevarieerd 
tentoonstellingsparcours bestaande uit video’s, fotografie, mixed media en tekst.  
Ze studeerde in 2015 af als Master in de Beeldende Kunsten/Fotografie aan LUCA, 
School of Arts in Genk. Datzelfde jaar sleepte ze de Wanatoe publieksprijs in de 
wacht en werd ze geselecteerd voor talrijke tentoonstellingen zoals Europalia Turkije 
en het kunstfestival in Ulbeek. Heel wat publicaties, gedrukt en online (o.a. in Snor, 
het Belang van Limburg) werden aan haar werk gewijd.  
Onlangs werd ze geselecteerd om deel te nemen aan een tentoonstelling “The Artist’s 
studio” in Z33 House Of Comtemporary Art. 

Öznur Özturk zoekt in haar werk steeds naar de identiteit, zowel voor het individu 
als de maatschappij. “Erinc” is gebaseerd op herinneringen, landschappen, natuur 
die beide identiteiten weergeven. Het is een kruising tussen landschap en mens 
waarin stilte en rust een grote rol spelen. 

Door het gebruik van zwart-witbeelden vermijdt zij afleiding. Het gevoel van 
tijdloosheid is een zeer belangrijk aspect in haar werk. De toeschouwer tracht de 
stilte te ensceneren en zich in een mentaal nulpunt te bevinden. Weggezogen 
door de stilte beginnen de landschappen in elkaar te vloeien en vormen een 
onvervuld verlangen.

info@oznurozturk.com
www.oznurozturk.com
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Rebecca Fertinel 
°1991, Boekarest, Roemenië

2015: Sleights/Ghent
2015: MADE BY/Ghent
2017: Uit de Doeken/Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BXL
2018: Camping in the Millimeters/Ghent 
2018: New Dutch Talent/GUP Magazine/NL

2013 - 2016: Bachelor Photography School of Arts Ghent
2016 - 2018: Master Degree Photography School of Arts Ghent

2015: Internship Jan De Cock/BAI
2016 - 2017: Internship Kahmann Gallery Amsterdam
2016 - present: Editor New Dawn Paper
2017: Internship de Standaard Magazine
2016 - present: Volunteer Haute Photographie Rotterdam

‘I am because we Are’ is een project dat draait om toewijding en relaties onderling.  
De titel verwijst naar de Ubuntu-filosofie waarbij een individu gedefinieerd wordt aan 
de hand van verschillende relaties tot anderen.  

De filosofie is een visie op de mens, waar mens zijn wordt beleefd via de medemens 
van nu en vroeger. In het project tracht ik een universeel beeld te scheppen van  
interculturaliteit waarbij mensen vasthouden aan waarden en tradities, maar 
tegelijkertijd correleren met de nieuwe cultuur waarin zij zich bevinden. 

rfertinel@hotmail.com
www.rebeccafertinel.com
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Robin Nissen 
°1996, Liège, België

Diplômé en infographie à Saint-Luc Secondaire Liège, j’ai ensuite suivi deux
années en publicité avant de me lancer dans la photographie également à l’ESA
Saint-Luc Liège, où je suis actuellement en deuxième année.

Exposition et publication : Belgique(s) Territoire Liquide ( projet collectif ) 

“ Welcome to my world “, ces images décrivent la manière dont je vois le monde
autour de moi. Elles résultent des mes errances et de mes balades dans les rues.
J’ai commencé cette série l’année dernière ( 2017 ), ne sachant pas trop où j’allais,
je me suis mis à arpenter les rues et à photographier toutes les scènes qui
m’intéressaient. J’ai été influencé en découvrant le travail de Vivian Maier et de
Diane Arbus qui sont certainement mes deux photographes préférées. Ce que
j’aime dans la photographie de rue c’est le fait que l’on ne sait jamais sur quoi on
va tomber, c’est le hasard et la chance qui mènent la danse. Il ne faut pas chercher,
juste être attentif.
La plupart du temps, il y a dans mes images une certaine distance vis-à-vis de ce
que je photographie, j’aime cette distance car je pense que c’est une façon de ne
pas trop bousculer cette intimité que j’aime tant.

« On ne fait jamais que son autoportrait ».
J’aime cette phrase de Denis Brihat, car en effet, tout ce que nous créons, les
choses auxquelles nous sommes sensibles sont en quelque sorte notre propre reflet.
Pour moi, la photographie est une interprétation du réel, un phénomène
psychologique et physique.
La photographie doit exprimer ce qu’il y a au plus profond de nous. C’est également
un refuge face à ce même monde que j’essaie de comprendre.

Depardon disait : « il faut aimer la solitude pour être photographe ».
J’ai toujours été attiré par le fait de représenter la solitude, le rejet, la différence,
l’anxiété et d’une certaine manière « la douleur ». Quand je photographie, j’aime être
seul. La présence des autres me parasite. J’aime me balader, avec comme seul
compagnon mon vieux Rollei autour du cou. “

robinnissen1@outlook.be
https://robinnissen1.wixsite.com/robin-nissen   
https://www.instagram.com/robin__nissen/
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Roxana Hervas Rubio 
°1990, Palma de Mallorca, Spanje

Études en Histoire (U.I.B) et Photographie ( C.E.F. Mallorca)
2017-2018 Guide Touristique
2016-2017 Traductrice indépendante (Français- Espagnol // Anglais- Espagnol) 
2014-2017 Photographe indépendante  

Exhibition
Festival ArtNit de Campos, 2015; Maraton Photographique Palma, 2015 
Exhibition Ses Voltes 2015: En un rincón de mi armario, 2014

Projet “ Nos ” 
La thématique que j´ai choisie pour une exposition possible est la famille.
Dans ma famille il n´y a que des femmes. Nous avons toujours été trois contre la vie. 
Trois femmes et plusieurs animaux : des chiens, des chats, des rats, des poissons...
Des animaux que l’on a sauvé de la rue, de la mort, de l´oubli ou des autres humains. 
Un peu comme nous. Nous essayons de survivre malgré les autres humains, de  
survivre ensemble. Nos animaux font partie de ma famille et on peut les voir souvent 
dans mes photographies.

La série est une sélection de petits moments qui ont toujours lieu dans l´intimité de 
notre maison. On peut voir ma sœur, ma mère, mais aussi le lien très fort que nous 
avons. On le vois à travers mes yeux et l’on voit la relation d´intimité que j´ai avec elles.
Une intimité qui est parfois au delà des limites du pudique. On y voit notre 
quotidien, notre complicité, la partie la plus secrète et cachée de leur vie, mais 
aussi de la mienne puisqu’elles partagent ces petits moments avec moi. 
Avec cette série je veux parler des femmes de ma vie à travers de leurs corps; de 
vrais corps: avec des poils montrés de manière non pudique, des bourrelets, des rides 
et des cheveux blancs. De vrais femmes en train de jouir de leur vie, tout simplement.

Au niveau technique j´ai employé un appareil photo Canon AE1, argentique et un film 
noir et blanc Ilford HP400.

roxxan_90@hotmail.com
http://roxxan90.tumblr.com/               
https://www.flipsnack.com/roxanahervas/projet-elles-roxana-herv-s.html
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Selma Gurbuz 
°1994, Tongeren, België

BA Fine Arts Photography - The Luca School of Arts, C-Mine Genk, BE (2014 - 2018) 

Residenties 
Masterclass BredaPhoto International Photo Festival: TO INFINITY AND BEYOND (2017 - 2018)
Teun van de Heijden, The Art of Bookmaking (2017) 

Hasteland 2016 - 2017

Onze hedendaagse maatschappij verwacht enorm veel van ons. Daarom zijn we geneigd 
om het onszelf gemakkelijker te maken. Zo winnen we tijd en verspillen we minder 
energie. Waarom zouden we dus een halve dag opofferen als we ook evengoed online 
snel kunnen shoppen?

Deze consumptiementaliteit brengt heel wat veranderingen teweeg waar we niet echt bij 
stil staan. De kleinere steden zijn vaak het eerste slachtoffer. Zo heb ik mezelf ook laten 
inspireren door de veranderingen die mijn thuisstad Tongeren de laatste jaren onderging, 
met name de toenemende en aanhoudende leegstand. Wij mensen zijn altijd geneigd om 
te streven naar het beste en het snelste. Maar is dat daarom ook beter voor iedereen?

‘Hasteland’ is een fictief documentaire-project dat deze gevolgen op grotere schaal  
kadert. De beelden zijn gefotografeerd in het heden en staan in relatie met de toekomst. 
Door dit project consumeer ik alvast bewuster.

gurbuz.selma@hotmail.com
www.gurbuzselma.com
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Zoë Parton 
°1991, Leuven, België

Eerder dan “feiten” als waar en wanneer en hoe, die biografisch makkelijk achterhaalbaar 
zijn ben ik geïnteresseerd in het waarom, in de zwaartekracht van een verhaal.
Ik zie fotografie als kunstvorm, mijzelf als verteller én verbeelder. 

In 2016 ben ik afgestudeerd als fotografe aan Narafi - Luca School of Arts. 
Mijn vorige reeksen waren ondermeer te zien op Breda Photo, Brugge foto, Ingrid Deuss 
Gallery en als laureate van PhotoTWENS 2014, 2015 en 2017 in CC Kapel Romaanse Poort 
in Leuven.

OPHELIA Arthur Rimbaud
Naar een vertaling van een gedicht van Arthur Rimbaud, OPHELIA-
(de 5 tentoongestelde foto’s zijn slechts een selectie uit de gehele reeks)

Op de zwarte kalme golfslag, waar de sterren slapen,
drijft de bleke Ophelia, als een grote lelie
Daar drijft zij, langzaam, gehuld in haar lange sluiers 
Ver weg in het woud klinken overwinningskreten. 

Hier drijft trieste Ophelia al meer dan duizend jaar, 
lijkbleek op de lange zwarte stroom 
Hier fluistert al meer dan duizend jaar 
haar zachte waanzin, over haar liefde, tegen de avondbries. 

De wind streelt haar borsten 
en drapeert haar sluiers rondom haar, als een aureool. 
De treurwilgen trillen huilend om haar schouders 
Over haar dromende hoofd buigt zich het riet 
De verkreukelde waterlelies zuchten rondom haar
haar zachte waanzin, over haar liefde, tegen de avondbries. 

Soms ontwaakt zij, in een slapende elzenboom, 
een nest, waaruit een kleine zucht van een vleugelslag ontsnapt.

zoe@zoeparton.com
www.zoeparton.com
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Paulien Goris — Unexposed Wild Card
°1996, Bonheiden, België

Professionele bachelor fotografie (2018 voorziene afstudeerjaar) Narafi, 
Luca School of Arts 

Ik ben altijd al “anders” geweest dan de doorsneeanderen. 
Al van kindsbeen af kon ik geen twee minuten stilzitten, ratelde ik aan een stuk 
door, had een enorm gedetailleerd geheugen en een indrukwekkende woorden-
schat voor mijn leeftijd. 
Na vele testen concludeerde men dat ik NLD (Non-verbal Learning Disorder) had. 
Een typerend iets aan NLD’ers is dat ze non-verbale communicatie niet vatten. 
We moeten het leven begrijpen door enkel hetgene op te vangen wat er gezegd 
wordt. Dit maakt het niet gemakkelijk aangezien 65 procent van de communicatie 
tussen mensen non-verbaal verloopt.

In het middelbaar, eens ikzelf en al mijn leeftijdsgenoten begonnen te puberen,
bleef ik wat achter. Op die leeftijd is je imago zeer belangrijk. 
Ik was zeer slecht in communicatie en doordat ik zo anders en vaak nogal naïef 
was, was ik een gemakkelijk doelwit voor pesterijen.
Dagelijks werd ik door hen vernederd. 
Hierdoor kwam ik stillaan in een depressie terecht. 
Dankzij de steun van mijn familie kwam ik er gelukkig weer bovenop.

Nu, enkele jaren later kunnen mijn stemmingen nog steeds fel omslaan, van 
gelukkig naar diep in de put. 
Dit blijft me achtervolgen door de gebeurtenissen van het verleden.
Mijn zelfbeeld is ook nog steeds laag, de schaamte voor mijn lichaam en mezelf zijn 
groot. Maar dankzij strategieën die ik ontwikkeld heb, gaat het gemakkelijker. 
Ook op vlak van communicatie met andere mensen gaat het telkens beter.
Hoewel ik nu toch enkele trouwe vrienden heb en natuurlijk ook mijn familie, 
blijft het soms toch moeilijk.

www.pauliengorisphotography.com 
pauliengs1996@gmail.com

PhotoTWENS 2018
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Yente Vaneerdewegh — Unexposed Wild Card
°1991, Neerpelt; België

Works and lives in Ghent
Master’s degree in Communication Sciences (Film and Television Studies)
Autodidact (analogue) photographer with a soft spot for happy coincidences and 
chance encounters
Twens laureate 2015

In search of a sunny getaway and cheap flights, I stumbled upon the island of Boa 
Vista (literally: good view) in Cabo Verde. Intrigued by this somewhat unfamiliar
destination, I ran some Google Image searches that mainly marketed the pearly 
white beaches and luxury resorts. On the other hand, information about everyday
life was extremely scarce. My curiosity obliged me to take the trip, discover it for 
myself and be pleasantly surprised. 

This series serves as a counterweight for those overly idyllic pictures you find 
online, although serving a similar promotional purpose. These aren’t your typical 
tourist snapshots but rather characteristic details that don’t give away too much, 
in order to maintain the sense of mystery that I once experienced myself.

yente7@hotmail.com

PhotoTWENS 2018
30CC Kapel Romaanse Poort
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PhotoTWENS 2019
     
FOTOgRAFEN van 20 tot en met 29 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor  
de juryronde 2019. Mail naar info@unexposed.be en we zenden je de nodige  
deelnemingsinformatie.

STAgIAIRES / VRIjWILLIgERS met opleidingsvaardigheden in cultuur -en/of event-
management of uit studierichtingen communicatiewetenschappen, sociologie of 
journalistiek, kunnen zich kandidaat stellen (periode maart - september 2019). 
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 2019. 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 2019). 
Envoyez un e-mail à info@exposed.be et nous évaluerons votre candidature.

PHOTOgRAPHERS aged 20 to 29 can apply for the 2019 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 2019. E-mail your application to 
info@unexposed.be and we will evaluate your candidacy.

© Herman Vanaerschot
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Dominique Genin  l  Close to the edge
Hoei, °1956

«Close to the Edge» is de leidraad van mijn fotoreeksen. Het gaat over het verkennen 
van grenzen, tussen licht en duisternis, abstractie en realiteit, orde en chaos, tussen 
vinden en verliezen, ...
Het doel van mijn werk is niet om de werkelijkheid te reproduceren, maar om een 
andere realiteit met een hogere intensiteit te creëren. De beelden die ik toon, maken van 
de toeschouwer geen louter waarnemer van wat visueel gepercipieerd kan worden. 
Ik streef ernaar de toeschouwers naar een wereld te lokken die als scherm kan dienen 
om hun eigen wereld en verhalen te projecteren.

De creatie van deze “nieuwe realiteit” vindt meestal plaats bij de opname, in een 
iteratief proces. Ik heb er voor gekozen om geen volledige controle over het  
scheppingsproces te hebben, maar de nadruk te leggen op spontaniteit en toeval. 
Mijn beelden hebben een impressionistisch karakter, maar de representatieve inhoud 
gaat bewust verloren. Er worden verschillende technieken en kunstgrepen gebruikt, 
zoals zelfgemaakte filters die licht en lijnen vervormen, gebroken spiegels die licht 
reflecteren, meerdere en lange belichtingen, gemanipuleerde afdrukken opnieuw 
fotograferen, enz.

The Doors of Perception: Licht en zwart om verbeelding aan het licht te brengen.

On the Edge of Chaos: De overgang van zoeken naar vinden, van kijken naar zien.

Almost Lost: Verdwalen en terugvinden.

Dominique studeerde fotografie aan het Slac in Leuven.
Werk van hem was eerder om te zien in Zinkae (2017) en Fotofestival Knokke (2018).

www.dominiquegenin.com

Unexposed 2018 
Fotogalerie ‘t OOgenblik
5 tot en met 30 september
van 13 tot 18 u. Ma. & Di gesloten

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 ‘Fotokafee’ voor een boeiende babbel 
over fotografie en je kan er ook terecht voor fotocursussen en unieke fotoreizen 
naar IJsland, Groenland en Iran.      

www.oogenblik.be
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Gilbert d’Haen  l  Fotograaf
Deurne, °1932

In 2012 schenkt Gilbert d’Haen zijn levenswerk aan de collectie van het FOMU (Fotomuseum 
Antwerpen); Het archief bevat maar liefst 280.000 negatieven, een aantal fototoestellen, 
dokamateriaal, een reeks afdrukken en personalia.
Deze tentoonstelling en bijhorende publicatie zijn het resultaat van een eerste 
samenwerking tussen het Fotomuseum Antwerpen en KADOC - KU Leuven. 

De selfmade fotograaf  l  Docu-expo 
UNEXPOSED ging in op de suggestie van FOMU/KADOC om aansluitend op de 
overzichtstentoonstelling over Gilbert d’Haen een project uit te werken. De werkgroep 
binnen Unexposed had oog voor de selfmade fotograaf die Gilbert d’Haen was. De 
seminarist die besloot om van het priesterschap af te zien om vervolgens als fotograaf 
te zorgen dat er brood op de plank kwam zonder daarbij zijn christelijke idealen uit het 
oog te verliezen. Hij geeft ons tevens een breed maatschappelijk beeld van het tijdvak 
waarin hij als fotograaf actief was.

UNEXPOSED belicht de trajecten van 4 individuen die elk vanuit een andere discipline 
of interesse, een bijzondere aandacht voor de fotografische beeldtaal zijn gaan 
ontwikkelen en die vervolgens, fotografie vakkundig hebben ingezet om er 
maatschappelijk, artistiek en/of professioneel mee aan de slag te gaan.

Herman Vanaerschot  —  °1955
Jakob Ulens  —  °1981 
Karina Brys  —  °1959  
Nganji Mutiri  —  °1980

KU Leuven Kadoc. 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 ontwik-
kelingssamenwerking, 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.

Unexposed 2018 
KADOC
10 juni tot en met 23 september
Dagelijks van 9 tot 17 u.



Herman Vanaerschot  l Concertorganisator / 
Leuven, °1955  creatief partner - fotograaf 

De Angelsaksische muzikale invloeden tijdens de jaren ‘60 en ‘70 waren een creatieve 
boost voor jongeren uit de middenklasse. Ook op mij heeft dit een onuitwisbare indruk 
gemaakt. Op mijn 17de stapte ik mee in het avontuur door concerten te organiseren. 
Toch waren het de muzikale en literaire stimuli zelf die mij zouden inspireren om 
visueel creatief aan de slag te gaan.

De wereld van de fotografie heeft mijn persoonlijke ontplooiing in een stroom-
versnelling gebracht. De mensen die ik heb ontmoet, de gevolgen daarvan zowel 
op persoonlijk als op zakelijk vlak, wil ik voor geen geld ruilen.

Ik blijf houden van het fotograferen an sich, het ontwikkelen van een beeldconcept, 
van het scouten van zowel mensen als de tijdsgebonden lichtinval op locaties, van 
de optie, eens alles piekfijn is voorbereid, open te kunnen staan voor de verrassing 
van het moment. En nu bij het ouder worden, steeds vaker van het observeren.

www.hermannphotography.com

Jakob Ulens  l  Historicus /  
Tienen, °1981  documentair fotograaf 

Observeren, begrijpen en beschrijven is wat ik graag doe. Als historicus schrijf ik al jaren 
over de kleine mens en de grote vaart der volkeren. Ik timmer nu aan de weg om 
historicus-fotograaf te worden. Om mens en wereld vast te leggen met tekst, beeld of beide.

Ik laat me graag verwonderen door de mensen rond mij. Ik hoor graag waarom iemand 
is wie hij of zij is en zoek naar diepgang in een portret. 

Soms houd ik afstand. Om te observeren hoe wij de wereld naar onze hand zetten 
en hoe de wereld ons naar zijn hand zet. Om te begrijpen hoe grote en kleine 
geschiedenissen ons vormen en hoe alles met elkaar in verband staat. En om dat alles 
uiteindelijk in een sprekend beeld te vatten. 

Historicus-fotograaf willen worden is ook een persoonlijk traject. Durven om met iets 
persoonlijk naar buiten te komen. Een traject dat ik via eigen projecten en opdrachten 
wil afleggen.

www.jakobulens.com
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Stadsmuseum Gent

Unexposed 2018 
KADOC
10 juni tot en met 23 september
Dagelijks van 9 tot 17 u.



Nganji Mutiri  l  Dichter / filmmaker / acteur /  
Bukavu, °1980   fotograaf 

Ik gebruik artistieke uitingen als therapie en voor mijn plezier. Of ik nu schrijf, regisseer, 
film of acteer, ik probeer mij steeds te richten op het vermenselijken van verhalen door het 
zoeken naar een enigszins ongemakkelijke psychologische en/of politieke invalshoek. 

Met een juiste timing en zichtbaarheid kan kunst een wapen voor sociale verandering zijn. 
Terwijl ik mij laat inspireren door te onderzoeken hoe andere kunstenaars hiermee omgaan, 
geef ik vorm aan mijn eigen artistieke weg. 

Het vertellen van verhalen is een boeiende manier om onze maatschappelijk 
geconstrueerde verschillen in vraag te stellen. Het gebruik van beelden helpt mij hierbij. 
We maken toch allemaal deel uit van hetzelfde menselijke ras, niet?

www.nganji.be

Karina Brys  l  Burgerjournalist 
Lokeren, °1959

Op mijn 50ste heb ik ervoor gekozen om huisvrouw te worden. Niet omdat ik zo graag 
met een stofzuiger rondzeul, maar om in alle vrijheid te kunnen fotograferen en zo 
burgerjournalist te worden. Mijn beste beslissing ooit. 

Neem ik door als burgerjournalist gratis te werken, het werk niet af van beroeps- 
fotografen? Toch niet. Aan commerciële media lever ik nooit en de alternatieve 
media zijn arme donders die geen fotografen (kunnen) betalen.

Mijn respect trouwens voor de hedendaagse persfotografen. Vroeger konden die  
rekenen op een vast contract met een goed loon. Vandaag worden zij - zoals velen - 
in de freelancehoek geduwd. Maar exclusiviteit wordt wel nog steeds van hen geëist.

www.facebook.com/karina.brys
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Unexposed 2018 
KADOC
10 juni tot en met 23 september
Dagelijks van 9 tot 17 u.
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Baudoin Lotin  l “Maramures” 

°1953, Crupet (Provincie Namen)
Courtesy Galerie “Le Réverbère” Lyon 

Ik had Roemenië al lang geleden in mijn agenda aangestipt als ‘te ontdekken’.
Bij de toetreding van Roemenië tot de Europese Gemeenschap in januari 2007 
ontstond er terughoudendheid onder de Roemenen ten opzichte van de te 
verwachten maatschappelijke veranderingen.
  
Voor mij was dit het begin van een nieuw fotografisch project.  
Als landbouwerszoon voel ik me thuis op het Roemeense platteland. 
Als ‘straatfotograaf’ gaan mijn stappen uiteraard richting Maramures, een regio 
in het noorden van Roemenië, waar ik oprechte en openhartige mensen ontmoet 
heb die, in harmonie met de natuur, hun eenvoudig leven met mij deelden.
  
In die context koos ik ervoor met het kleinbeeldformaat (24x36 mm) te 
fotograferen en zo de “andere” uit te nodigen. Het grootformaat (6x6 cm) hield 
ik voorbehouden om de ‘hooimijt’ te fotograferen. Het hooi is in Maramures bron 
van leven. Door haar constructie is de hooimijt een herkenbaar agrarisch 
architecturaal element in het landschap.

www.baudoinlotin.be

Unexposed 2018 
Huis Oosterlynck
7 tot en met 23 september
Open Vr./Za./Zo van 10 tot 17 u.

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.

—  61 —
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1 / 30 CC Romaanse Poort Brusselsestraat 63 — PhotoTWENS 2018
2 / Fotogalerie ‘t Oogenblik Tiensestraat 37 — Dominique Genin
3 / KADOC Vlamingenstraat 39 — Gilbert d’Haen + DOCU-EXPO ‘De selfmade fotograaf’ met
           Herman Vanaerschot, Jakob Ulens, Karina Brys, Nganji Mutiri 
4 / Huis Oosterlynck Vlamingenstraat 79 — Baudoin Lotin

Fotogalerie ‘t OOgenblik
Tiensestraat 37 B 3000 Leuven
www.oogenblik.be

Foto: Johan Van CuTsem

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



HOBO

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


