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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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PhotoTWENS 2019  — 7de editie

Met het wervende ‘Give the jury a hard time’ peilde Unexposed voor het zevende 
jaar op rij naar fotografisch talent bij twintigers. De beoordeling van de ingezonden 
fotoreeksen geven we uit handen aan een professionele jury, die door de leden 
van Unexposed wordt samengesteld. De fotoreeksen, van minstens drie coher-
ente beelden, worden hen anoniem gepresenteerd. Dit jaar beslisten Lore Stessel,  
Joep Bremmers, Baudoin Lotin en Johan Van Cutsem over de laureatenselectie, 
waarvan het resultaat op deze unieke locatie als de Romaanse Poort, te zien is.
 
“Alan Sekula stelde dat de documentaire fotografie meer 
bijdraagt aan het spektakel dan aan een kritisch inzicht in 
onze sociale werkelijkheid.” 
 
De jury was unnaniem lovend over de inzending van Gilaniy Kagermanov, die Sekula 
indachtig, met een vernieuwende visuele aanpak sociale thema’s op de korrel neemt. 
Een experimenterende aanpak die ook aan de basis ligt van het werk van Isabelle 
Reynders.

Meer nog dan voorgaande jaren toont deze tentoonstelling beelden die een weer-
spiegeling zijn van wat er beweegt en evolueert in de samenleving. 
Ongeacht de roots van de fotografen, krijgen we van hen boeiende beelden en 
concepten voorgehouden, die suggereren dat we meer met elkaar delen dan we 
ogenschijnlijk voor waar aanvaarden. Deze fotografen stellen scherp op: onderzoek, 
zelfreflectie, familierelaties, bijzondere ontmoetingen, innemende jeugdherinnerin-
gen, doorleefde sociale reportages, ecologie, stylistische schoonheid, erfgoed en de 
oprukkende infrastructuurstrategie van een wereldspeler. 

Ik nodig je uit deze editie als een kijkervaring richting ‘dialoog’ te benaderen. 

Herman Vanaerschot
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Drukproef foto Zoë Parton on Munken ID /Arctic Paper - © Herman Vanaerschot

De foto en de kijker 
Nathalie Vissers

Nadat de fotograaf het concept heeft uitgedacht; het juiste moment 
heeft opgezocht of net andersom; bedachtzaam of impulsief de camera 
omhoog bracht; het beeld in zijn geheel kadreerde of aangetrokken 
werd door een detail, een element, een kleur. Nadat de sluiterknop werd 
ingedrukt, het moment bevroren en het licht werd gevangen. Nadat 
het licht daarna weer losgelaten werd op een computerscherm, in een  
donkere kamer, op een afdruk. Nadat dit hele proces zich herhaalde, en 
nog eens en nog eens. Nadat uiteindelijk een selectie werd gemaakt, 
een reeks gevormd, een vorm gekozen. 

Daarna begint het leven van de foto zelf, de reeks, het visuele verhaal. 

Het belandt op een tafel, een scherm, in de handen van juryleden, gewikt, 
gewogen, kritisch bekeken. Een enkele reeks unaniem goedgekeurd, 
een handvol anderen overtuigend genoeg, sommigen verdelen groots, 
anderen verdwijnen klein, de stem net niet luid genoeg bevonden. 
Waarom?

Ze hangen in een ruimte, klaar voor duizenden nieuwe ogen. Niet kritisch 
deze keer, maar nieuwsgierig, verkennend, open. Ze worden bekeken, 
soms snel en vluchtig, soms langdurig. Ze proberen hun verhaal te 
vertellen. Worden de signalen doorgegeven? Door de ogen en hersenen 
van de kijker, naar het denken en het hart? Is het verhaal verteld, 
de boodschap overgekomen, de lezer geraakt, de schoonheid 
gewaardeerd? Hoe?
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Hoe werken foto’s? 

Hoe vertelt een reeks van tweedimensionale, in de tijd bevroren stille afbeeldingen, 
een verhaal? Hoe lezen wij dit? Waarom trekken sommige foto’s onze aandacht, maar 
doen anderen ons niets? Wat wordt lelijk gevonden en wat mooi? Wie kijkt door een 
foto heen, als een venster op een andere werkelijkheid en wie bewondert het venster 
zelf, de vorm, de techniek? Hoe ingewikkeld kan een foto worden voor we afhaken? 
Hoe kan een eenvoudige foto toch complexe gevoelens oproepen? Welke boodschap 
halen we er uit? Welke betekenis geven we eraan? 

De fotograaf in mij probeert het intuïtief te onderzoeken, de onderzoekster in mij 
probeert het te begrijpen. Begrijpen, zonder kapot te maken. Onderzoeken om er nog 
meer het wonderbaarlijke, toevallige en betekenisvolle in terug te vinden. 

Bevragen van mensen over hun esthetische reacties op fotografie, wat ze erin lezen, 
eruit halen en hoe ze erdoor geraakt worden. Waarom iets hun aanspreekt en of ze dit 
kunnen verwoorden. Ontdekken dat wat voor de ene geldt, bijna nooit exact hetzelfde 
is voor de andere, maar af en toe wel verrassend gelijklopend is. Ontdekken op welke 
manier de reacties van de kijker samenhangen met de keuzes van de fotograaf. Hoe de 
visuele waarneming van een foto al deze processen in gang kan trekken? 

Daarom fotografeer ik en daarom doe ik een doctoraat in de experimentele psychologie. 
Om me steeds dieper te verwonderen over iets zo verraderlijk eenvoudig, maar 
onnoemelijk complex, als een foto. 

Nathalie Vissers, Laureate PhotoTWENS 2016.
 
Deze editie van PhotoTWENS 2019 bekijk ik door de lens van de onderzoeker. 
Mijn doctoraat in de experimentele psychologie aan de KU Leuven gaat over fotografie en 
esthetiek. Binnen een onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in de visuele waarneming, 
probeer ik te ontdekken hoe mensen artistieke fotografie bekijken en hoe een foto  
esthetische reacties kan oproepen. Tijdens de PhotoTWENS jurering, de tentoonstelling 
en later ook in het lab, probeer ik de kracht van de geselecteerde fotoreeksen te onder-
zoeken en te begrijpen wat ze in de kijkers teweeg brengen.

Eigen website: www.nathalievissers.com
Onderzoeksgroep: http://www.gestaltrevision.be/en/
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Impressies van de juryleden  

De juryvergadering met Joep Bremmers, Baudoin Lotin, Lore Stessel  
en Johan Van Cutsem - © Walter Van der Perren

Lore Stessel  Kunstenaar — fotograaf

Er wordt sinds het digitale tijdperk veel gefotografeerd en sinds de 
tijd van de smartphones nog veel meer, maar een reeks van vijf sterke 
beelden neerzetten die heel je artistieke zoektocht belichamen is niet 
gemakkelijk. De geselecteerde jonge fotografen zijn hierin geslaagd.
Het was voor ons, vier juryleden met ieder een zeer andere blik, een 
boeiende en leerrijke ervaring om een selectie te maken uit hun werk. 
Bedankt voor de uitnodiging. 
Ik kijk er naar uit om de beelden in ware grootte te zien tijdens de ten-
toonstelling.

Johan Van Cutsem  Fotograaf — galeriehouder

De nieuwe foto-oogst dient zich aan als een langgerekte wervelende 
trip door memory lane. Nu eens spatten overgesatureerde kleuren  
van het scherm af, dan weer dient zich verbleekte nostalgie 
aan en zachtgetinte tederheid. Intimiteit, van eigen lichaam en 
geest, van de relatie tussen moeder en dochter wordt geconfron-
teerd met een alles omvattende duisternis die mens en natuur 
onder zijn schaduw vangt. Beton, elektriciteitspalen en paraplu’s 
groeien uit de barre grond. Gelukkig blijft er voldoende groen.  
De nieuwe lichting fotografen gunt ons een caleidoscopische blik op 
hun leefwereld, hun werkelijkheid. Het is er boeiend toeven.
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PhotoTWENS 2019

Joep Bremmers  Biograaf — schrijver

Ik had de eer om dit jaar de ‘leek’ te zijn binnen de jury van PhotoTWENS 2019. 
Hoewel ik ook weer niet helemaal een leek ben. Ik ben opgegroeid met een moeder 
die begenadigd amateurfotograaf was. Ze had de beschikking over een eigen donkere 
kamer en ik herinner me de geur van de chemicaliën in de ontwikkelbaden als de dag 
van gisteren. Toen ik oud genoeg was om zelf de camera ter hand te nemen werden 
de resultaten altijd zorgvuldig beoordeeld, lessen waar ik tot op de dag van vandaag 
profijt van heb.
Er is ondertussen ontzettend veel veranderd in de fotografie. De digitale fotografie 
heeft er ondermeer voor gezorgd dat het onderscheid tussen ‘vakfotograaf’ en ‘ama-
teur-fotograaf’ is vervaagd. Het was voor mij dan ook een zeer interessante ervaring om 
te zien hoe anno nu jonge fotografen met het medium omgaan. 
De dagen voor de jurering vroeg ik me af waar ik allemaal op zou moeten letten bij de 
beoordeling van de ingezonden foto’s. Dat bleek een stuk eenvoudiger dan gedacht. Ik 
ben gewoon dicht bij mij eigen gevoel gebleven voor wat betreft mooi of niet mooi en 
kundig of onkundig. Het was dan ook een erg interessante en leerzame ervaring om de 
inzendingen mede te beoordelen. Wanneer ik volgend jaar weer gevraagd zou worden, 
zou ik dan ook antwoorden met een volmondig Ja!

De laureaten  
Anaïs Lesy
Arthur Van Erps
Elise Corten
Feline De Coninck
Isabelle Reynders
Jolene Cornelis
Gilaniy Kagermanov
Lucas Leffler
Merel De Wilde
Morgane Gielen
Margaryta Konovalenko
Marie Meyer
Natacha De Mahieu
Neoza Goffin
Romario Rondelez
Sebastiaan Franco
Serena Vittorini.
Maxence Doucet (Unexposed Wild Card)
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Anaïs Lesy  
°1995, Izegem, België

2015 - 2018 Luca school of arts - Campus Narafi Vorst - Professionele bachelor fotografie
2018 -          Luca school of arts - Master fotografie 
  
Letting go of holding on

Iedereen wordt geboren met angst, 
heeft er mee leren omgaan, 
of leert het nog. 

Wat begon als een zoektocht naar antwoorden,
het vertellen van een verhaal,
evolueerde in vragen.   

Wanneer ik het niet had verwacht,
brachten de vragen mij terug naar ons.
En werden ze in alle stilte en op zijn tijd beantwoord.

anais.lesy@hotmail.com
www.anaislesy.com

PhotoTWENS 2019
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Arthur Van Erps  
°1992, Wilrijk, België  

Bachelor in Visuele Technieken (fotografie - Narafi)
Master in Culturele Studies (KULeuven)
SLO Kunstwetenschappen en Archeologie (UGent)

Vrijwilligerswerk als fotograaf, Oye Lena. 
Photo Retoucher, Tomas Vandecasteele. 
Exhibitie stagiair, Bozar (Christophe De Jaeger)

Heimwee
Deze foto’s maken deel uit van een collectie herinneringen, een visueel verhaal, dat ik 
Heimwee noem. Heimwee komt van het Duitse Heimweh, wat je kan vertalen naar pijn 
(Weh) voelen omdat je je thuis (Heim) mist. Maar het is zoveel meer, het is een gevoel 
van gemis naar een plaats, een tijd die nooit bestaan heeft en ook nooit bestaan zal. 
Echter is het gevoel zelf er wel, deels fantasie, deels een verheerlijking van momenten, 
waarbij het veranderd is in een film-scène waarbij er oog is voor het kleinste detail. 
Hoe komt dat toch? Dat verlangen naar het verleden, een verleden dat plots zo ideaal 
blijkt te zijn maar toen net zo snel voorbij vloog als dit eigenste ogenblik. Hiermee wil ik 
geen afbraak doen aan de herinnering, integendeel, herinneringen maken de mens. 
Maar achteraf nemen bepaalde recollecties zulke buitenproportionele vormen aan  
dat het nog maar weinig te maken heeft met wat er toen gebeurd is. Wat wordt die 
vervorming dan wel? Het wordt een gevoel, een gemis, het wordt heimwee.

arthurvanerps@gmail.com
Instagram: @arthurve
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PhotoTWENS 2019

Elise Corten   
°1994, België

Elise Corten is a photographer based in Belgium. 
She received a BA from Luca School of Arts in 2018 and is currently working on multiple 
photographic series, whilst finishing her master’s degree. Her work primarily explores  
themes of intimacy and love through personal relationships. Elise works on film and aims 
to illuminate human relationships and the people within them.

This is an ongoing process of documenting my mother. I use the camera as a pretext to 
redefine maternal intimacy. By depicting her daily rituals, I look into who she is, not only 
as a mother but as a person. These pictures portray her willingness to reveal herself to 
me in regards to emotional and physical changes. The work balances just between 
personal and universal, exposing mother to daughter, daughter to mother and self to 
self. Through the collection of these photographic portraits, still-lives, and landscapes, 
an intimate monograph of a mother - daughter relationship is woven together.

elisecorten@hotmail.com
www.elisecorten.be
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Feline De Coninck   
°1991, Gent, België  

Feline De Coninck behaalde haar diploma Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent in 
2013. Sindsdien is zij actief in de sociale sector.
Haar passie voor analoge fotografie kreeg ze mee van haar vader. Feline is autodidact 
en werkt uitsluitend analoog.
Haar foto’s ontwikkelen en ze printen, gebeurt in haar vaders donkere kamer.

Wat ze zich wil herinneren, legt ze vast: momenten, mensen, plekken, landschappen...
In haar werk staat het in dialoog gaan met zichzelf en haar omgeving centraal. Het 
liefst werkt ze zonder een vooropgezet plan en laat ze zich leiden door het gevoel 
van het moment. Haar beelden, doordrongen van een melancholisch verlangen, zijn 
ingetogen en lijken vaak verstild alsof de tijd een halt wordt toegeroepen.

Solotentoonstelling in De Schipperskappel te Brugge in 2017
Groepstentoonstellingen: SCHEMER te Nest, KRVN in Roeselaere, La Petite Fabriek, ...
Publicaties in: If You Leave, ERRRR-Magazine, Sunday Mornings At The River, Charlie 
Magazine, De Standaard Magazine, ...

In the middle of our life’s journey, I found myself in a dark wood. The phrase ‘Selva 
Oscura’ draws its root from Dante’s Inferno. Literally translated as “twilight forest,” 
it metaphorically speaks to both those who find themselves on the unfamiliar path 
and more explicitly the nature of losing one’s way in place and time.

feline.deconinck@gmail.com 
www.felinedeconinck.com
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Isabelle Reynders   
°1995, Heusden, België

Afgestudeerd MA Beeldende Kunsten (spec. Fotografie) 
Studente Wijsbegeerte, HIW Leuven 2018-2019

Winnaar Wanatoe-prijs 2018

De beelden zijn het resultaat van mijn masterproject - een zoektocht naar 
onderwerpen als klimaatverandering, massa-extinctie, e.a.
Ik was op zoek naar een andere beeldtaal, een ander verhaal om over deze  
onderwerpen te spreken. In een poging te vluchten van het nihilisme waarin ik, 
na mijn onderzoek verviel, belandde ik in de uitlopers van de Amazone. 
De beelden werden daar gefotografeerd.

Belangrijke boeken waren ‘Dark Ecology’ en ‘Realist Magic’ van T. Morton. 
Hoewel het project origineel vorm vatte in scenografie, print (ecologisch  
verantwoord), e.a. toon ik jullie hier enkel de beelden.
Dat is een bewuste keuze: even voorbij concept en print. Even terug tot het beeld!

*NOTA: de beelden zijn geprint op KOZO papier.
 

isabelle.reynders@outlook.com
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Jolene Cornelis 
°1994, Gent, België

OPLEIDING 
BA Beeldende kunsten - Fotografie, LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent, 2016.
MA Beeldende kunsten, LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent, gestart in 2016 
en on-hold in 2018. 

TENTOONSTELLINGEN 
‘ISOleer’ 2015 @RAAM, Gent.
‘Licht geel Glaucoom’ 2015 @NUCLEO, Gent.
‘Out of the studio #3’ 2018 @SANTO, Gent.
‘The hanging gardens of Ornamentopia’ 2018 @De Cultuurloft, Gent.
‘Bring Your Own Beamer ‘18’  @De Chinastraat in Gent.  

Langs de rivier de Schelde in de Vlaamse Ardennen zijn er heel wat verborgen 
plaatsen waar Moeder Natuur de controle over het landschap heeft teruggewonnen, 
één van deze plaatsen is het natuurreservaat De Rijtmeersen. 
Dwalend doorheen de wilde bosjes en open vlakten van het natuurreservaat nam 
Jolene Cornelis ongeveer 15.000 foto’s over een tijdspanne van een jaar. 
Een enorm archief dat steeds verder blijft groeien doorheen de maanden.
Het fungeert als een zaadbank, waarbij zij beelden als zaden plant in haar ‘hangende 
tuinen’. The Hanging gardens functioneren voor haar zoals de kleine zentuinen die 
ze vaak zag toen ze jonger was; met zand en een miniatuur hark breng je jezelf 
terug tot vrede, dit allemaal terwijl Boeddha stiekem naar je glimlacht. 

De Ornamentale kunst heeft een sterke invloed op The Hanging gardens; ornamenten, 
patronen en het gebruik van symmetrie geven Jolene verscheidene benaderingen om 
de pixels te ordenen. 
Door bepaalde ordeningen ontstonden er imaginaire wezens in haar beelden. 
De tuinen kregen inwoners; er verschenen vleermuizen, schildpadden, vossen, een 
elf... verscholen in de composities van haar werk.
 
jolene.cornelis@gmail.com
www.jolenecornelis.com (in opbouw) 
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Gilaniy Kagermanov 
°1990, Grozny, Rusland

Gilaniy Kagermanov (1990) is fotograaf en schrijver. 
Momenteel werkt hij zijn masterprogramma af aan het KASK Gent en werkt hij samen 
met Pieter-Jan De Pue aan een langspeeldocumentaire in Oekraïne. 
Zijn werk focust zich voornamelijk op de rol van beelden in onze samenleving en 
de manier waarop wij ze produceren en consumeren. 

Alan Sekula stelde dat de documentaire fotografie meer bijdraagt aan het 
spektakel dan aan een kritisch inzicht in onze sociale werkelijkheid. Met deze 
uitspraak als startpunt, ben ik op zoek gegaan naar een manier om de Europese 
migratiecrisis te verbeelden. Het beeldmateriaal dat ons sinds 2016 overspoeld 
heeft, is enorm éénzijdig en is steeds gefocust op ellende, zonder rekening te 
houden met de privacy en de waardigheid van de gefotografeerden. Ik gebruik 
het bestaande beeldmateriaal van Google Street View, waarna ik zelf ingrijp in de 
vorm van de beelden. De resulterende reeks die heel duidelijk gemanipuleerd is, 
wil vragen oproepen over de rol van documentaire fotografie en de manier 
waarop die ons wereldbeeld construeert. 

genakagermanov@hotmail.com
https://www.instagram.com/genakagermanov/
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Lucas Leffler 
°1993, Virton, België

2013 - 2016  BA Professional High School (HELB - Brussels BE), mentor David de Beyter
2016 - 2017  BA at Royal Academy of Fine Arts (Gent, BE)
2017 - 2019  MA at Royal Academy of Fine Arts (Gent, BE)
2016 - 2019  Professionnal activities at T’ink Studio, fine art and graphic production

Solo exhibitions
2018 03   Proposition d’artistes Zilverbeek - Contretype (Brussels, BE)
2018 09   Zilverbeek (Gallerie Sattelite - Liège, BE)
2019 04   Nothing is lost, nothing is created (MAP#95) The Glanzen Gang (KASK, Gent, BE)

Awards / Nominations
2017   Shortlisted for Concours de photographie ouverte (catalogue), Photography Museum  
  of Charleroi (BE)
2018   Laureate Dummy Award for Zilverbeek - (Photobook Liege Festival, Liège, BE)
2018   Shortlisted for Unseen Dummy Award for Zilverbeek (Unseen Festival, Amsterdam, NL)
2019   Laureate of ManifestO photo festival (Toulouse, FR)

Publications
2015   Belgium seen from the fridge published by Prisme (BE)
2019   Zilverbeek (The Silver Creek) published by The Eriskay Connection (NL)

This work starts with an article I found in the archive department of Agfa-Gevaert,  
a company in Antwerpen producing silver emulsions some years ago.
It tells the story of a brook situated next to the company at that time, and one could 
find silver in its mud. The factory had a large quantity of silver poured in the brook as 
waste without realizing it. 
An ex-employee of the company took advantage of it, he digged out mud from the  
bottom of the river and filtered it to get back this silver.

I was fascinated by this myth and I made a research to find back the “zilverbeek”, as it  
is named. This work is a re-enactment of this story, and should be seen as symbolical,  
the process of making it again is the subject of the work. It integrates a fictional aspect, 
the repetition of a story and its interpretation, but it has also an experimental dimension 
where I try to find this silver.

lucas.leffler@gmail.com
lucasleffler.com
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Merel De Wilde 
°1993, Antwerpen, België

Vorig jaar in juni 2018 ben   ik afgestudeerd met een bachelor in audiovisuele kunsten. 
Momenteel volg ik een aanvullende opleiding grafische vormgeving. 

Mijn eindwerk fotografie maakte ik in Porto.  
Tijdens de 4 maanden die ik heb doorgebracht in Portugal, wilde ik de eigenheid 
van de oude Mercado do Bolhão in Porto vastleggen. 
De marktkramers, die meestal al generaties lang in deze Mercado werkten,  
hebben hun kraampjes in de loop der jaren versierd met verschillende elementen, 
wat ervoor zorgde dat elk kraampje zijn eigen uniek karakter ontwikkelde. 
Ik heb deze reeks gemaakt  kort voordat de Mercado gesloten werd voor  
renovatiewerken. Door deze renovatie, intussen ruim een jaar bezig, zal veel van 
deze speciale sfeer verdwijnen door de vernieuwing, de verandering. 

Als fotograaf wil ik aandacht schenken aan de geschiedenis, de sfeer, de ervaring 
van voorbijgaande tijd en de veranderingen die het gevolg zijn van dingen die 
verdwijnen. In mijn werk  trachtte ik de speciale sfeer en een deel van de authen-
ticiteit van de Mercado vast te leggen en te bewaren door middel van mijn foto’s.

dewildemerle@gmail.com
www.mereldewilde.com
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Morgane Gielen 
°1994, Jette, België

Portret- en modefotografe die graag werkt met artistieke mensen, die “out of the box” 
denken. Morgane geniet van uitdagende schoonheidsnormen, het creëren van beelden 
met een eigenzinnige sfeer en het werken rond thema’s die als taboe worden ervaren.

Deze beelden zjn het resultaat van een samenwerking tussen jong, Belgisch talent 
en de prachtige collectie van de designer, Eva Eyskens, die haar inspiratie en vrijheid 
gaf om hier een atypische toets aan te geven. Morgane liet zich inspireren door de 
locatie, het model en de lichtinval op het moment van de fotoshoot.

Designer: Eva Eyskens
Model: Yana Van Glabeke
Make-up artiest: Aurelie Bekaert

morganegielen@hotmail.com
www.morganegielen.com
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Margaryta Konovalenko 
°1990, Ukraine

Professional Bachelor of Photography (graduating 2018) Luca School of Arts

Series ‘Moya zemlja’ is my declaration of love and admiration to a small Ukrainian 
village where I spent some of the happiest moments as a child. Inspired by bright, 
detailed childhood memories, I spent time in this beautiful, warm village, capturing 
colors, sounds, tastes...

Being a kid in rural Ukraine means being unprecedentedly free, adventurous, and 
at the same time surrounded by love of grandparents, who are playing a huge 
role in the upbringing.  

margo.konovalenko@hotmail.com
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Marie Meyer 
°1990, Paris, France

Diplômée en photographie de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles (2016).
La photographie est un médium qui me sert à la fois de prétexte à la rencontre et d’outil 
d’intensification poétique et esthétique du réel.
Je travaille en général en série, en photographiant de manière plutôt systématique des 
groupes de personnes, des membres d’une même communauté. Des « dames à chien », une 
chorale de veufs, une société de psychanalystes etc.

Pour ce projet, j’ai très rapidement senti qu’une image ne serait pas suffisante. Et surtout,  
je n’avais pas envie de l’intégrer au sein d’une série de portraits d’autres personnes. 
Tanguy se situait en quelque sorte « hors-série ».

TANGUY (de Hennin de Boussu Walcourt)
J’ai rencontré Tanguy un matin de 2014.
Il se tenait appuyé au rebord de fenêtre d’un célèbre chocolatier du quartier des  
antiquaires à Bruxelles, un verre de vin blanc à la main.
Mon regard avait été capté par son élégance, bien sûr, mais aussi par un je-ne-sais-quoi. 
C’était une évidence : il fallait que je le photographie. 
Avec l’audace des timides, j’ai osé l’aborder.
« Prenez rendez-vous avec ma secrétaire ! »
Deux semaines et un lapin plus tard, je photographiais Tanguy pour la première fois.

Pour moi, la bonne image est celle qui se situe dans un entre-deux entre l’être et le 
paraÎtre, lorsque la personne photographiée exprime son appartenance à un « type » 
mais également la liberté qu’elle peut prendre par rapport à cette appartenance.
Tanguy est un magnifique sujet : à travers ses différents styles empruntés, il navigue en 
permanence dans cet entre-deux. 
En devenant son « attachée de presse » comme il aime à me présenter lorsque nous 
croisons une de ses connaissances, je suis également devenue sa complice, et la ville un 
terrain de jeu.
Toute image photographique constitue une construction du réel. Tanguy en tant que 
personnage créant déjà lui-même sa propre réalité m’a amenée à réfléchir en miroir sur 
mon médium.

Cette série présente des images réalisées en Belgique entre 2014 et 2018.
La série complète présente également des textes extraits de mes conversations avec 
Tanguy durant cette période.     

mariemeyer.photographe@gmail.com
www.marie-meyer.com
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Natacha De Mahieu 
°1996, Etterbeek, België

Natacha de Mahieu received a BA from LUCA School of Arts and is now finishing  
her Master degree at the Royal Academy of Fine Arts (KASK) in Ghent. 
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.

GROUP EXHIBITIONS
- Climate Refugees: Bangladesh, PhotoTWENS, Leuven (BE), September 2018
- Climate Refugees: Bangladesh, Paris (FR), 2018
- Collectif RAW7: Climate Refugees: Bangladesh, Hangar Art Center, Brussels (BE), 2018
- Climate Refugees: Bangladesh, Tour & Taxis, Brussels (BE), 2018
- AEDH, Agir ensemble pour les droits de l’homme, Fondation des Droits Humains, Lyon (FR), 2017
- LPN Photo Festival, Bourg en Bresse (FR),  2017
- The Grand House - Art exhibition, Muntpunt, Brussels (BE), 2016

AWARDS
- Laureate Unexposed PhotoTWENS - June 2018
- Laureate AEDH Prize, Fondation des Droits de l’Homme - October 2017

TALKS
- DE DONKERE KAMER, Sluitertijd, Concertgebouw Brugge (BE) - December 2017

PUBLICATIONS
- Les Others, Lite On, Mr Mondialisation, Empower Magazine, ...

Far West China 
This reportage takes place in Xinjiang, China’s largest province in the West of the 
country. This far-flung region, long considered by Beijing as underdeveloped and 
as a shame to ‘Modern China’, has been undergoing an accelerated modernisation 
programme for the last decades.

This region is China’s door to Eurazia and is naturally rich in natural resources, essential 
for the development of the country. This makes it a very strategic region for the country.

Twenty years ago, the Chinese central government decided to bring the region to the 
‘national standards’, under the pretext of economic benefits. But it keeps silent the heavy 
repression of the traditional cultures that come along with it. One of the highlights of the 
program is a set of incentives to convince Han Chinese to settle in the province. 
To attract the Hans, the government combines propaganda, where it depicts Xinjiang as 
the new Eldorado, with unprecedented liberticidal measures against muslims (destruc-
tion of old traditional neighbourhoods, overcontrolled religion, extreme police presence 
and violence,...). This repression leads to attacks and demonstrations that are, at their 
turn, used by the regime to justify the repression. 

natachademahieu@hotmail.fr
www.natachademahieu.com
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Neoza Goffin 
°1997, Aalst, België

Neoza Goffin studeert momenteel fotografie aan het KASK in Gent. 
Haar eerste grote project was haar eindwerk over feminisme op de middelbare school.  
De gigantische collage gemaakt van 96 paar vrouwenborsten won een prijs van de Academie 
voor beeldende kunst in Aalst en werd aangekocht door de borstkliniek in OLV Ziekenhuis 
Aalst. Vrouwelijkheid, naaktheid, erotiek en het aftasten van grenzen zijn haar centrale 
thema’s, die met haar uitdagende fotografiestijl resulteren in provocerend werk.

Voor mijn eerste semesterproject vertaalde ik mijn ervaringen met psychedelische  
middelen zoals paddo’s en lsd naar beelden. Na grondig theoretisch en bijgevolg  
praktisch onderzoek kan ik concluderen dat deze middelen relatief veilig zijn indien ze 
juist worden gebruikt. Psychedelica zijn een grote meerwaarde geworden in mijn leven. 

De uitkomsten van de talloze onderzoeken over psychedelica als hulpmiddel bij 
depressie, kankerpatiënten, terminale mensen, rook-, cocaïne- en alcoholverslaving  
tonen aan, wat voor een goed hulpmiddel psychedelica kan zijn voor mens en 
maatschappij. De kritiek op het inzetten van psychedelica zijn te vaak gestoeld op 
vooroordelen. Psychedelica zijn volgens talrijke wetenschappers, psychologen, 
psychiaters en psychonauten, een miskende meerwaarde voor het vinden van een 
pure, natuurlijke en spontane Joy of Life. 
Ik ben dit project gestart met bovenstaand uitgangspunt. De uitkomst toont echter 
meer dan enkel mijn ervaringen met psychedelica. Deze beelden kunnen op vele 
manieren geïnterpreteerd worden.

goffinneoza@hotmail.com
www.goffinneoza.com
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Romario Rondelez 
°1994, Roeselare, België

Sinds 2015 actief als portretfotograaf bij Rorography.

Romario Rondolez fotografeert hoofdzakelijk verlaten gebouwen. beide interieurs 
werden gefotografeerd in de regio Gent/Aalst, de straaljager, bij een oud 
technicum museum in Duitsland.

romariorondelez94@gmail.com
www.phorography.weebly.com
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Sebastiaan Franco 
°1992, Genk, België

Sebastiaan Franco is een master student aan KASK Gent en woont/werkt in Antwerpen. 
Hij omschrijft zijn werk als een combinatie tussen klassieke documentaire fotografie en 
visuele antropologie. Geïnspireerd door schrijvers uit de ‘New Journalism’ en de ’New 
New Journalism’ werkt hij vaak op de soms onzichtbare grens die mens en maatschappij 
verdeelt. Vertrekkend vanuit de principes van ‘slow journalism’ spendeert hij vaak lange  
tijd bij zijn onderwerpen.  
Hij is een zelfbenoemde waarnemer en criticus van de maatschappij waarin hij is geboren, 
met de neiging om erkenning te geven aan wat vaak over het hoofd wordt gezien.  
Zijn eerste boek over hooliganisme in België bracht hij zelf uit. Nadien spendeerde hij  
lange tijd in Kenia om vervolgens bij Irish Travellers te leven.

‘Anásha’ dient zich aan als een visueel dagboek na twee jaar intens leven bij Irish 
Travellers in de buitenwijken van Dublin. Travellers zijn een voorheen nomadische groep 
binnen de Ierse bevolking die, sinds de jaren ‘80, niet langer mochten rondtrekken en  
verplicht werden zich te vestigen buiten het zicht van de geprivilegieerde burger.  
De Keenan en Collins familie leven aan de rand van de maatschappij en kampen met 
mentale gezondheidsproblemen, alcohol- en drugsmisbruik en geweld. Dit dagboek 
belicht mijn tijd bij deze families en biedt een kritische blik op de stand van zaken in  
die gemeenschap. Het is ook een eerbetoon aan een cultuur en haar mensen, die 
dreigt te verdwijnen. Aanvankeljk was ik op zoek naar een slaapplek in hun buurt maar 
uiteindelijk werd het wederzijds vertrouwen zo groot dat ik bij hen in een trailer mocht 
intrekken en zo effectief een deel van de familie werd, Sebastian Collins zeg maar.
De beelden die ik toon zijn een intieme selectie van Dunsink Lane, waar ik woonde 
samen met Paddy Keenan, mij ondertussen beter bekend als uncle Paddy. Na de chaos 
en waanzin die we de afgelopen jaren samen beleefden is deze reeks meer dan een 
fotografisch werk maar evenzeer een eerbetoon aan uncle Paddy. 

sebastiaan.franco@gmail.com
www.sebastiaanfranco.com
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Serena Vittorini   
°1990, L’Aquila, Italië

Master in Advanced Photography at IED – Milan, 2017  
Diploma in Photography at ISFCI – Rome, 2013 – 2016
Bachelor Degree in Psychological Sciences and Techniques at G. d’Annunzio University – 
Chieti Pescara, 2009 – 2012

“Tapes you watch when you are alone” was developed for the commemoration of a 
hundred years of Polish independence as a photographic project exploring Polish 
cultural identity. Identity is not something unitary and stable over time and in different 
situations but it is influenced by significant interpersonal relationships, contexts, social 
roles and historical background. Also, personal identity is affected by a system of shared 
rules and signs through which people develop their social and cultural behaviour.
The development of Polish cultural identity is inseparable from the history of this 
country, at the crossroad between Central and Eastern Europe, whose borders always 
shifted. Over time, Poland had to suffer foreign oppressions, territorial divisions and 
invasions that have deeply marked Polish people. These and other historical events 
affected their struggle for independence and defined their strong cultural identity.
I researched and collected materials from the State Archive and put them into dialogue 
with portraits and landscapes that I realised during a residency in Poland. By doing so, I 
manipulated historical materials in order to trace connections between past and present, 
individual and collective memories, different generations. My intention with this work is 
to show how complex national identity is, and the role of historical event in its shaping. 

serenavittorini@gmail.com
www.serenavittorini.com
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Maxence Doucet — Unexposed Wild Card  
°1994, Enghien-les-bains, Frankrijk

Né en France, je grandis au Mexique ou mon grand-père m’initie à la photographie argentique.
Diplômé d’une licence en management en 2015, je me suis tourné vers Bruxelles pour 
approfondir ma connaissance de la photographie en rejoignant l’ESA ‘‘Le 75’’. A la fin de la 
première année d’études l’eczéma s’est déclaré et a évolué sur mon corps pour devenir 
omniprésent et modifiant le quotidien. Le prendre en photo est alors devenu une manière  
de le documenter et tenter de le comprendre tout en extériorisant la maladie.
Après avoir passé un an au Japon, j’ai ouvert un studio photographique à Bruxelles avec  
un ami. Mes photos sont surtout faites en argentique. Je travaille actuellement sur les  
architectures précaires dans les espaces urbanisés tout en continuant le projet sur l’eczéma, 
qui est devenu une sorte de journal photographique au long cours.

Exe.ma

Une question revient inlassablement, comme une rayure sur un 33’ tours : « Qu’est-ce 
qu’il t’arrive, tu as eu un accident ? ».

Et si seulement c’était le cas, quelle vie de bienheureux cela serait ! Se tanner le visage sur 
l’asphalte comme sur une râpe à fromage serait diablement plus plaisant que cette poisse 
d’eczéma. Plus plaisant aussi que se répéter 40 fois par jour que tout va bien et que ne 
pas y penser arrangerait les choses. Plus plaisant que les idées morbides ou la nonchalance 
amère, quand le miroir révèle des traits déchirés et suintants…

Parfois au réveil tout semble aller mieux... Enfin une belle journée aujourd’hui ! Quoique…
Tiens… cette plaie, elle était là hier ?  

maxencedoucet@le75.be



Timo van Luijk
Componist - fotograaf

Weekend 21 en 22 SEPT. van 10 tot 18 u.
Concert op zondag 22 SEPT om 20 uur

Huize Oosterlynck
Vlamingenstraat 79, Leuven

 Finisterre
‘nabij het einde van de wereld’ 

en ‘het einde van de wereld nabij’
expo
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Circuit tentoonstelling





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

Altai! expo
Fotograaf Johan Van Cutsem

van 6/9/19 tot 24/10/19

Circuit tentoonstelling
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FoToGraFEN van 20 tot en met 29 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor de jury- 
ronde 2019. Mail naar info@unexposed.eu en we zenden je de nodige deelnemings- 
informatie.

STaGiairES / VrijWiLLiGErS met opleidingsvaardigheden in cultuur -en/of event-
management of uit studierichtingen communicatiewetenschappen, sociologie of jour-
nalistiek, kunnen zich kandidaat stellen (periode maart - september 2020). 
Mail naar info@unexposed.eu en we evalueren je kandidaatstelling.

Les PHoToGraPHES ayant entre 20 et 29 ans peuvent poser leur candidature pour 
l’édition 2020. Envoyez un e-mail à info@exposed.eu 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 communi- 
cation, la sociologie ou la journalistique peuvent poser leur candidature (période allant 
de mars à septembre 2020). 
Envoyez un e-mail à info@exposed.eu et nous évaluerons votre candidature.

PHoToGraPHErS aged 20 to 29 can apply for the 2020 jury round. E-mail your 
application to info@unexposed.eu 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 2020. E-mail your application to  
info@unexposed.eu and we will evaluate your candidacy.

© Herman Vanaerschot
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Notes

T 32 (0)16 400 300 — herman@ijsbreker.be 
PoshNotes is an IJsbreker concept.  All rights reserved  — IJsbreker.be

‘PoshNotes’, het handige zakboekje. Drager bij uitstek van en voor gevatte 
artistieke en wervende content. Je eigen publicatie mogelijk vanaf 50 stuks.


