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Het Leuvense fotografieplatform ‘Unexposed’ is gegroeid uit de
werkgroep die eerdere initiatieven, zoals de ‘Leuvense Stadsfotograaf’
en de 4-daagse ‘Foto Leuven 2012’ tijdens de laatste editie van
Kulturama, gestalte gaf.
Foto Leuven 2012, met 27 exposerende professionele en semiprofessionele Leuvense fotografen, kon rekenen op ruim 1.000
bezoekers. Dit succes was de aanleiding om met een kern van 14
enthousiaste fotografen dit project verder vorm te geven. Unexposed
beoogt fotografie een volwaardige plaats te geven in het Leuvense
culturele landschap en wil een forum zijn voor iedereen in Leuven
en omgeving die met fotografie begaan is.
Met Unexposed betonneren de leden van de werkgroep in samenwerking met de stad Leuven, een fotohappening die jaarlijks in de
herfst zal uitpakken met haar programma. De directie cultuur van
de stad Leuven stelt telkens de 30CC/Romaanse Poort tentoonstellingsruimte ter beschikking.
2013 wordt een warmloopjaar met een korte opstartvoorbereiding.
Op korte termijn werd een consensus gevonden rond het thema
‘TWENS’ en de praktische organisatie van deze tentoonstelling.
Met ‘TWENS’ trekt Unexposed voor haar maidentrip resoluut de
kaart van de jonge fotografen.
Tijdens de herfst van 2014 zal Unexposed op kruissnelheid komen.
Noteer alvast ‘september fotomaand’ met een fototentoonstellingscircuit op verschillende locaties in Leuven centrum. Het concept
zal georganiseerd en gepromoot worden als een uniek tweejaarlijks
fotofestival met naast ruimte voor tentoonstellingen een forum
voor lezingen en workshops rond de rijke diversiteit binnen het
medium fotografie.

All photographs are copyright of the original artist or photographer.
All rights reserved.
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TWENS
			
Unexposed trekt dit jaar resoluut de kaart van de jonge fotografen.
Met de eigenzinnige tentoonstelling ‘TWENS’ bieden wij een forum
aan het fotowerk van een nieuwe generatie fotografen.
Unexposed opteerde voor de formule van een fotowedstrijd.
Zo werden ‘Twens’, twintigers, via diverse kanalen, zoals fotografieonderwijsinstellingen, het Centrum voor Beeldexpressie
Vlaanderen en sociale media aangemoedigd hun fotowerk in te
sturen. Het resultaat van de inzendingen is een gevarieerde en
gedurfde staalkaart van hoe hedendaagse jonge fotografen de
wereld in beelden vatten.
Een onafhankelijke deskundige jury, bestaande uit Johan Swinnen
(VUB), Lore Boon (Museum M) en Rik van Puymbroeck (De Morgen),
selecteerde 54 foto’s uit het verdienstelijk werk van 15 beloftevolle
fotografen. Die fotobeelden worden van 12 tot en met 28 september
2013 tentoongesteld in het cultureel centrum 30CC/Romaanse Poort
te Leuven.

De jurysessie met Rik van Puymbroeck, Lore Boon, Johan Swinnen - © Johan Van Cutsem

Unexposed wil ook hen danken die dit project mee mogelijk maakten:
Het stadsbestuur van Leuven
Mevrouw Denise Vandevoort, schepen
Steven Dusoleil, directeur cultuur
Kristel Salaets, adviseur cultuurcommunicatie
Karel Geukens, directeur van het Centrum voor Beeldexpressie
En uiteraard ook u, onze bezoeker, die door uw komst deze tentoonstelling
haar bestaansrecht toekende.
De leden van Unexposed: Herman Vanaerschot, Johan Van Cutsem,
Francis Vansina, Karel Weyts, Leopold Oosterlynck, Luc Castermans,
Nyncke Braem, Paul Laes, Piet Vranckx, Pol Leemans, Tim Buelens,
Walter Van Der Perren, Wilfried Rentmeesters, Willy Robbeets
— 4 —
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Adriaan Hauwaert
1990

Zijn werk is een zoektocht naar schoonheid en sereniteit binnen
het verstedelijkte landschap. Dit mag niet beschouwd wordt als
mooi omzetten naar een eigen realiteit, die in contrast staat met de
werkelijkheid. Op deze manier probeert hij een zekere bevreemding
te creëren waar mens en ruimte zich van elkaar losmaken.

www.adriaanhauwaert.com
info@adriaanhauwaert.com

© Adriaan Hauwaert
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Alina Cristea
1989

In de reeks ‘Rooms’ van fotografe Alina Cristea, volgen wij een man
die verschillende ruimtes moet verkennen (een soort doolhof). Elke
ruimte heeft haar kenmerkend thema dat een scharniermoment uit
het leven van die man onthult.
De hiernaast getoonde foto verwijst naar een stuk uit zijn kindertijd.
Het beeld bevat subtiele verwijzingen naar die tijd, zoals de melk en
de suiker. Er is ook de aanwezigheid van een onbekende vrouwelijke
figuur waarvan we de leeftijd moeilijk kunnen inschatten. Roept
zij een vervlogen herinnering op aan een jeugdvriendin? Of is zij
alleen maar een meisje dat onbewust opgegroeid is en zich niet
kan losrukken van het speelse gedrag uit haar jeugd?

http://alinacristea.daportfolio.com
alina.cristea03@gmail.com

© Alina Cristea
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Bastiaan Van Aarle
1988

Al deze reclamepanelen hebben één ding gemeenschappelijk en
dat is dat ze licht gebruiken om hun boodschap over te brengen.
Eigenlijk een beetje zoals bij fotografie, maar door het gebruik van
fotografie gaat het licht dat zou moeten tonen en informatie geven
juist het tegenovergestelde doen. Het licht vernietigt de informatie
maar geeft anderzijds extra informatie waar de lichtreclame helemaal
niets mee te maken heeft. Met andere woorden: het licht dat hoort
te tonen, vernietigt de constructie die het licht creëerde. Daarom
ook de titel UNTITLED. We weten niet meer waar het over gaat.
De informatie is weg.

www.bastiaanvanaarle.be
bastiaanvanaarle@gmail.com

© Bastiaan van Aarle
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Bram Reekmans
1984

Deze selectie maakt deel uit van een reeks van 13 foto’s die gemaakt
is in het centraal station van Brussel, in de gang tussen de centrale
hal en de metro. Een niet aflatende stroom reizigers kruist er
dagelijks het pad van mensen in armoede en daklozen die in de
gang vertoeven. Dit interessant spanningsveld tussen beide
werelden heeft de fotograaf in beeld gebracht.

bram_reekmans@hotmail.com

© Bram Reekmans
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Cathérine Lemblé
1990

De fascinatie van Cathérine Lemblé voor bergen ontstond in haar
kindertijd, toen zij met haar moeder en zus, elke zomervakantie
naar de bergen trok.
Deze foto werd door haar in de Franse Alpen gemaakt. Al
rondtrekkend, enkel en alleen met een camera groeide bij haar
een immens gevoel van vrijheid. In de hedendaagse wereld die
beheerst wordt door overconsumptie en gebrek aan privacy
is de drang naar rust, simpele dingen en alleen zijn, groot.
Met het project waartoe deze foto behoort, brengt zij deze
ervaring van ‘Wanderlust’ over naar de kijker.

www.catherinelemble.com
clemble@hotmail.com

© Cathérine Lembé
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Frieder-Jan Moerman
1991

Longboarden is niet slechts een extreme sport. Het is een levensstijl. Een sport die de laatste jaren veel aan populariteit wint.
Het valt Frieder-Jan Moerman op dat het Longboarden ook
bij meisjes heel populair is.
De zon is een overduidelijk thema in deze reeks. Geïnspireerd door
de typische reclame van surfmerken begint hij in tegenlicht en bij
zonsondergang te fotograferen.
Longboarden is surfen op asfalt en de kant van de weg is het
strand. De zon is gids en het board een pijl van de windroos.

http://500px.com/HerGashIDidSlash
hijbrid@gmail.com

© Frieder-Jan Moerman
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Gert Goovaerts
1987

Deze foto’s zijn door Gert Govaerts in en rond een treinstation
gemaakt. Een plaats waar duizenden mensen gewoon doorlopen
zonder te “kijken”. Deze serie toont aan dat zelfs op doodgewone
plaatsen, die de meeste mensen als vuil en lelijk beschouwen,
iets moois te zien is.

http://gertgoovaerts.tumblr.com
goovaertsgert@gmail.com

© Gert Govaerts
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Jasper Leonard
1985

Jasper Leonard is gefascineerd door en doet onderzoek naar het
technische facet van de fotografie. Het esthetische wordt voor hem
bepaald door het toeval en door de imperfectie die hierdoor in de
beelden sluipt, wat zijn werk een uniek karakter geeft.
De fotografische technieken die hij gebruikt zijn niet nieuw. Maar
door zelf lenzen te bouwen, verwerft hij een unieke fotografische
onafhankelijkheid. De hedendaagse fotografie wordt bepaald, en
dus ook beperkt, door het commerciële aanbod van fabrieksgeproduceerde lenzen. Jasper Leonard verzet zich tegen de
beperking van creativiteit die eigen is aan het proces van
massaproductie. Door onder andere omgebouwde lenzen op
camera’s te plaatsen kan hij unieke effecten creëren die enkel
met die specifieke lenzen kunnen worden gemaakt.
Het is net dat toeval dat hem fascineert. Het belichaamt zijn verzet
tegen zowel de commerciële fotografie als tegen de rigiditeit en
strakke orde van de hedendaagse samenleving.

http://jasperleonard.be
oerland@gmail.com

© Jasper Leonard
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Jef Claes
1989

null |nəl| adjective

Lacking distinctive qualities; having no positive substance or content.
Door toevoeging van een persoon aan een triviale en onooglijke
plaats ontstaat een verhalende context, terwijl er nagenoeg niets te
vertellen valt. Deze combinatie van leegte en het rare leidt tot een
soort narratieve banaliteit. Het zijn scènes zonder verhaal, maar
met hetzelfde thema.
De gepresenteerde beelden zijn fragmenten van verschillende
sequenties, die samen één werk vormen. “Null”

http://www.jefclaes.com
info@jefclaes.com

© Jef Claes
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Joris Hermans
1983

Fotograaf Joris Hermans bracht afgelopen februari twee weken door
in het Congolese ziekenhuisdorp Mosango. Hij leefde er samen met
patiënten en dokters. De dingen die hij daar gezien en gehoord
heeft zijn soms surrealistisch. Het leven is er keihard en de mensen
die er binnenkomen gaan dikwijls niet terug naar huis. Het ontbreekt
hier aan ruimte om alle verhalen te vertellen. De vijf foto’s zijn een
selectie uit de reeks die hij daar gemaakt heeft.
Op www.jorishermans.com worden de overige beelden uit deze
reportage getoond.

www.jorishermans.com
joris_hermans@telenet.be

© Joris Hermans
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Lisa Van Damme
1985

Door een nieuw wetsvoorstel oogt de toekomst voor drie
miljoen zwerfhonden in Roemenië zeer somber. Alle
straathonden zouden na korte tijd gedood mogen
worden. Een vorig wetsvoorstel botste op nationale en
internationale verontwaardiging. Volgens tegenstanders
ervan is castreren of steriliseren van de zwerfhonden niet
alleen ethischer, maar ook efficiënter.
Naar aanleiding van het eerste wetsvoorstel trok fotografe
Lisa Van Damme naar Roemenië, waar ze een documentaire
maakte over het dagelijkse leven in een hondenasiel.

www.lisavandamme.be
info@lisavandamme.be

© Lisa Van Damme
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Liza Van Der Stock
1991

Paradi$e Lu$t
Op de tweede verdieping van een groot landhuis zijn de mensen heel
gewoon. Een man met een tijgertatoeage op zijn rug, en zijn vrouw,
brengen samen hun dochter Eva groot. Een speeltuin en een hond,
een plek om op te groeien.
Maar Eva weet niet dat de mensen anders zijn op deze plek. In de
studio onder de badkamer, slaapkamer en speelkamer gaan de
meisjes naakt en de mannen bloot. De porno die hier gedraaid wordt,
is niet bevolkt door barbies en groot geschapen superhelden: gewone
vrouwen spelen hier met mannen die ook bankbediende of brave
buurman zijn. Een menselijkheid die ook achter de schermen en in
het huis opduikt. Menselijkheid en echtheid als leidraad voor de
onvoorwaardelijke liefde van het koppel voor hun werk en nog
meer voor hun dochter.
Maar Eva weet van niets, want op de tweede verdieping is alles heel
gewoon. Hoe zij hun leven tussen deze twee parallelle werelden
weven, wordt weergegeven in deze selectie van beelden.

lizavdstock@gmail.com

© Liza Van Der Stock

— 29 —

Nathalie Samain
1984

Voor de reeks ‘Schone slapers’ maakte fotografe Nathalie Samain
portretten van mensen die net ontwaken.
Het moment dat iemand wakker wordt, is heel intiem en persoonlijk.
De geportretteerden tonen zich zoals ze echt zijn, en zoals ze zelden
door de buitenwereld worden gezien. Het zijn minuten en seconden
waarop de slaap nog van iemands gezicht valt te lezen, waar de
grens ligt tussen pose en naturel.

www.nathaliesamain.com
info@nathaliesamain.com

© Nathalie Samain
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Nicolas Decat
1984

Met deze landschapsbeelden legt Nicolas Decat de
oneindigheid en de continuïteit vast van de enorme
watermassa die wij ‘de zee’ noemen. De onophoudelijke
cyclus van golven is iets dat hem keer op keer treft tijdens
zijn winterse strandwandelingen. De confrontatie met de
menselijke pogingen om deze cyclus te beheersen zorgt
voor een versterking van dit gevoel. De toevallige
gevleugelde toeschouwers die in de mist lijken op te
gaan doen dat evenzeer.

www.nicolasdecat.blogspot.be
decat.nicolas@skynet.be

© Nicolas Decat
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Roxanne Bauwens
1989

Roxanne Bauwens gaat steeds op zoek naar verschillende manieren
om schoonheidsidealen en normen weer te geven. Hiervoor heeft
zij databanken aangelegd met foto’s van huidimperfecties zoals
verkleuringen, blauwe plekken en littekens.
Een concreet voorbeeld hiervan zijn haar skins, een fotoreeks
waarin zij blauwe plekken en huidimperfecties gebruikt als verf,
die landschappen vormen van kleurnuances en texturen. Zij zorgt
ervoor steeds afstand te nemen van haar onderwerp om op
die manier slechts een registratie van de werkelijkheid te kunnen
weergeven. Roxanne Bauwens wil het leven tonen zoals het is,
zonder verbloeming, zonder dysfemisme.

http://www.roxannebauwens.be
roxanne.bauwens@hotmail.com

© Roxanne Bauwens
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