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Twee artsen zouden overlijdens moeten vaststellen
Alle on
onverwachte
onve
rwachte overlijdens bij
minderjarigen zouden door twee artsen
moeten worden vastgesteld. Dat is een van
de aanbevelingen uit een beleidsrapport
over de zogenaamde Child Death Reviews,
die sterfte door kindermishandeling
moeten voorkomen. Minister van Welzijn
Jo Vandeurzen (CD&V) bekijkt met Justitie
of er een proefproject kan komen.
Vandeurzen heeft al laten uitzoeken of het mogelijk
is om in na
navo
lging van onder meer Grootnavolging
Brittannië met Child Death Review Teams te
werken. Die worden daar systematisch ingeschakeld bij situaties met fatale aﬂoop, zoals het gezinsdrama in Lennik deze week. Artsen, psychologen,
maatschappelijk werkers en justitiële vertegenwoordigers gaan er na wat er precies is gebeurd.
Zo proberen ze lessen te trekken en het beleid en
de werking bij te sturen.
Volgens een beleidsrapport dat De Mor
Morgen kon
inkijken, is het op dit moment niet haalbaar om
in Vlaanderen met gelijkaardige teams te werken.
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“Eerst moeten er een aantal juridische en praktische kwesties worden aangepakt”, zegt Bert Van
Puyenbroeck, die meewerkte aan het rapport.
lgens hem moeten bijvoorbeeld
bijvoorbeeld overlijdensbijv
ov
Volgens
attesten anders worden opgesteld. “Nu is het één
arts die beslist of het om een natuurlijk of nietov
natuurlijk overlijden
gaat en er al dan niet een
verantwo
rant ordelijkrantwo
autopsie volgt. Dat is een grote verantwoordelijkervaart vaak
er
heid en allesbehalve evident. Hij of zij ervaart
ook druk van de ouders. Die willen niet als verdacht worden beschouwd.”
De onderzoekers vinden dat er daarom bij alle
on rwachte en niet te verklaren overlijdens
onve
ov
onverwachte
bij
minderjarigen een verplicht overleg met een
tweede, forensisch opgeleide arts moet komen.
“Wettelijk moet er wel een en ander veranderen”,
klinkt het. Er zijn ook privacyproblemen: Child
Death Reviews veronderstellen immers dat een
team met een database kan werken. Daarin moet
ov de overledene,
ov
niet alleen alle info over
maar ook
over het gezin en de hulpverleners
hulpve
hulp
verleners staan.”
die over
be len een proefproject aan.
beve
De onderzoekers bevelen
-Vandeurzen gaan ze op die aan-V
Op het kabinet-Vandeurzen
beveling in: “We verkennen het best binnen het
Forum voor Kindermishandeling en met alle partners, waaronder Justitie, of en hoe zo’n project
kan worden opgestart.”
Referentiearts kindermishandeling Johan
Marchand (UZ Brussel) drong er gisteren nog op
aan om overlijdens
door kindermishandeling te
ov
laten bestuderen. “We moeten durven ons eigen
functioneren te evalueren”, stelde hij.
► 4-5
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Het Leuvense fotografieplatform ‘Unexposed’ is gegroeid uit de werkgroep die
‘Foto Leuven 2012’ tijdens de laatste Kulturama-editie vorm gaf.
Unexposed slaagt erin fotografie een volwaardige plaats te geven in het Leuvense
culturele landschap. Het wil de krachten bundelen van de locale actoren actief in
het medium fotografie om fotografieprojecten beter gestalte te geven.
De leden van Unexposed verfijnden dit jaar de professionele uitbouw van het
TWENS-tentoonstellingsconcept. Een van de resultaten hiervan is het mediapartnership met de krant DeMorgen waardoor het project onder de brede
aandacht komt.
Van 11 tot en met 27 september 2015 loopt de derde editie van ‘Unexposed
TWENS’. Na de succesvolle lancering van dit wedstrijdconcept in 2013 is TWENS
de vaste pijler waarmee de organisatie jaarlijks op nationaal niveau succes boekt
bij jonge fotografen en een fotografieminnend publiek.
Dit initiatief blijft mogelijk door de steun van de directie cultuur van de stad
Leuven, die naast haar praktische bijdrage, ook dit jaar de kapel van 30CC/
Romaanse Poort ter beschikking stelt als tentoonstellingsruimte.
Wie zich geroepen voelt onze ploeg te versterken met inhoud en slagkracht is
welkom met haar of zijn kandidatuur.

Colofon

Pol Leemans

Gepubliceerd door het fotografieplatform Unexposed, augustus 2015
Contact: info@unexposed.be
		
Fotogalerie ‘t Oogenblik /pa Unexposed, Tiensestraat 37, 3000 Leuven
www.unexposed.be
www.facebook.com/unexp0sed
Catalogus: redactie, design & layout: Herman Vanaerschot - IJsbreker nv
Omslagfoto: © Zoë Parton.
Eindredactie Nederlands: Francis Vansina, Mieke Gabriëls
Eindredactie Engels (UK): Sally North
All photographs in this catalogue are copyright of the original artist or photographer.
All rights reserved.
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TWENS in 30CC Kapel Romaanse Poort - ©Herman Vanaerschot - ©Johan Van Cutsem

TWENS 2015
			
Wie werk van een opkomende generatie professionele en semi-professionele
fotografen wil ontdekken zit bij TWENS 2015 aan het juiste adres. De laureaten van
vorige edities publiceren nu reeds in binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften
en komen sterk aan bod tijdens internationale fotofestivals en portfolio reviews.
De derde editie van de jonge fotografen-tentoonstelling TWENS is een concept dat
kan rekenen op een breed draagvlak bij ambitieuze jonge fotografen op zoek naar
erkenning en kansen om met hun foto’s aan de slag te kunnen. De tentoonstelling
‘TWENS 2015’ is opnieuw het resultaat van een onafhankelijke juryselectie.
Unexposed dankt in het bijzonder de mensen en instanties die dit project mogelijk
maakten:
Het stadsbestuur van Leuven
Mevrouw Denise Vandevoort, schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke
kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking van de Stad Leuven
Piet Forger, directeur Cultuur, Stad Leuven
Kristel Salaets, adviseur Cultuurcommunicatie, Stad Leuven
Hanna van Zutphen, deelraad kunsten en het Cultuurplatform
Karel Geukens, directeur van het Centrum voor Beeldexpressie
De exposerende fotografen
En uiteraard ook u, onze 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, Luc Castermans,
Paul Laes, Walter Van Der Perren, Willy Robbeets, Frans Roex en Harry Beullens.

— 4 —

Zo werden ook nu ‘Twens’, twintigers, via diverse kanalen zoals fotografieonderwijsinstellingen, cultuurplatformen en sociale media aangemoedigd hun
fotowerk in te sturen. Het aantal inzendingen steeg opnieuw en toont een
gevarieerde staalkaart van hoe hedendaagse jonge fotografen de wereld in beelden
vatten. TWENS kon ook dit jaar rekenen op enkele buitenlandse inzendingen.
Een jury, bestaande uit Koen Leemans (directeur Cultuurcentrum Mechelen” en” De
Garage”), Mark Schaevers (auteur, journalist) en Johan Mangelschots (fotograaf en
docent fotografie SLAC te Leuven), selecteerde 19 laureaten uit de verdienstelijke
inzendingen van 80 fotografen. De juryselectie spitste zich toe op de beoordeling
van de ingezonden foto’s als coherente reeks van minstens drie beelden. Ook dit
jaar kenden de Unexposed-jurybegeleiders een inzending een ‘Wildcard’ toe.
De geselecteerde foto’s worden van vrijdag 11 tot en met zondag 27 september
2015 tentoongesteld in de kapel van 30CC/Romaanse Poort te Leuven.

— 5 —

Johan Mangelschots
Fotograaf, docent fotografie [SLAC]

We zien bevreemdende plekken. Struisvogels. Palmbomen. Mooie meisjes. In een
subtiel palet van kleur of expressief in zwart en wit. Beelden met een eigen stijl
van fotografen met een eigen schriftuur. Dat is al heel wat in deze tijden. We
buigen diep voor de laureaten van deze tentoonstelling.
Nooit eerder was een kunstvorm zo toegankelijk. Cameras overal. Nooit eerder
werd er zoveel gefotografeerd en zoveel goed werk gemaakt. En het is nog
maar pas begonnen. Heel de planeet is foto-crazy. De ultieme droom van
tientallen miljoenen kinderen in India is niet langer om vliegtuigpiloot te worden
of filmster: fotograaf willen ze zijn!
De beheersing van de technologie is intussen geen punt meer. Gedaan met de
hocus pocus voor een selecte groep van ingewijden. Geen heksenkeuken meer
in de donkere kamer. We kennen alle truken en kunnen toveren met special
effects op de computer. Maar in de dagelijkse tsunami van beelden zal het toch
iets meer mogen zijn. Het visuele gekakel op internet en slecht gemaakte tv gaat
nogal snel vervelen.

De juryvergadering met Johan Mangelschots, Koen Leemans en Mark Schaevers - ©Johan Van Cutsem

Impressies van de juryleden

En het schijnt dat een mens zich wel eens wil uitdrukken zo af en toe. Mag het
dan aub ook nog ergens over gaan? Met de camera stapt de fotograaf in het
veld van oneindige mogelijkheden. De sensor is zijn blanco canvas, licht en
donker de verf. Met een scheermes snijdt hij stukjes uit tijd en ruimte. Wat
binnen het kader valt is voor de eeuwigheid, buiten het kader voor altijd
vergeten, alsof het nooit bestond. De fotograaf beslist en is voor even de
architect van het universum. We kunnen dus maar beter een beetje uitkijken
wat we er mee doen.
Niet dat het allemaal in het hoofd kan gebeuren, daar alleen redden we het niet.
Gratie is wat we nodig hebben! Als de intellectuele rook om het hoofd is
verdwenen is er plaats voor de muze. De godin van de kunsten is namelijk niet
zo gek op al die spinnewebben in het hoofd en komt liever op bezoek in het
hart. Daar is de kunstenaar op zijn sterkst. Daar kan niks mislukken. Daar is
energie, passie, overtuiging en een hogere intelligentie. En daar toont de
kunstenaar aan de toeschouwer wie hij echt is.
Om Namashivaya, Calcutta, juli 2015.
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Koen Leemans

Mark Schaevers

Directeur Cultuurcentrum Mechelen” en” De Garage”.

Auteur, winnaar ‘Gouden boekenuil 2015’ literatuurprijs, journalist Humo.

Straffe fotografie vind je niet alleen in galeries, kunstencentra of musea.
Met de tentoonstelling Twens 2015 biedt Unexposed al voor het derde jaar op
rij een dankbaar platform aan jonge fotografen. In deze tijden waarin de ‘selfie’
een wereldwijd fenomeen is en waarin we overspoeld worden door een online
tsunami aan middelmatige of zelfs barslechte foto’s, doet het deugd om te
merken dat er nog steeds ruimte wordt gegeven aan sterke beelden van jong en
opkomend talent.

We zaten bij elkaar, onder het bordje jury, bij het begin van die zomer dat de
selfiestick doorbrak, vermoedelijk wereldwijd. We keken naar de foto’s die
zoveel jonge mensen hadden ingestuurd en van het vele dat we zagen zijn
hier alleen de vreemd gekadreerde katrol gememoreerd, het brandend bos,
de aangebeten maan, het gekromde naakt, de familie cactussen, de
verzameling frietkoten, de boer met hond, de boer met stier, het tankstation
bij nacht, het achterwerk tegen lila achtergrond, het gesteente in rood en in
beige, de vier diva-engelen rond een divan, het jongetje met meeuw, de witte
batman. En het opmerkelijkste van al die zo uiteenlopende beelden, ook dat
van het strijkijzer, de ventilator, en het blauwe bushokje, was – zo wil het
de genadige werking van de kunst – dat ze over de maker ervan iets veel
interessanters te zeggen hadden dan de meest geslaagde selfie zou kunnen.
Zo werd het toch nog een mooie zomer.

Meer dan tachtig ingezonden portfolio’s maakten de selectie er niet eenvoudiger
op. Uiteindelijk koos de jury voor het werk van zo’n twintig jonge beeldenmakers waarvan ik alvast mag hopen dat het een staalkaart kan bieden van
enkele tendensen in de actuele fotografie. Hoezeer de getoonde foto’s ook
mogen verschillen, toch voel je dat elk van de fotografen op zoek is naar een
eigen stem of een persoonlijke signatuur.
Uit eigen ervaring weet ik dat het niet eenvoudig is om uit zo’n uiteenlopende
keuze aan beelden een steekhoudende tentoonstelling te puren. Dat de mensen
van Unexposed er in de setting van de Romaanse Poort weerom in slagen om
een uitgekiende presentatie te verzorgen, verdient dan ook alle lof.

Mark Schaevers

Fotografie is en blijft een krachtig medium dat kan bogen op een rijke traditie.
Ondertussen is de fotografie een elastisch en erg flexibel medium geworden.
Als een spons absorbeert het de invloeden van de tijd en vindt het nieuwe
wegen om te verkennen. Fotografie heeft evenwel teveel pedigree om zich
zomaar te laten inkapselen door modes en hypes. Hopelijk motiveert dit initiatief
de jeugdige fotografen om te blijven zoeken naar dat ene perfecte beeld, die
eigen unieke visie.
Koen Leemans
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30CC Kapel Romaanse Poort

Alina Cristea

°1989, Bucharest, Romania
Lives and works in Antwerp
BA in European Studies at the University of Bucharest
MA in Cultural Studies at Katholieke Universiteit Leuven
BA in Photography at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp and the Academy of
Arts, Architecture and Design in Prague.

The Office Space series started from my curiosity about how certain places look
after the activities they are destined for have ended. I photographed several
workplaces after the employees have left for home. I try to document traces of
people, and how certain objects remain behind for indefinite periods of time.
I did not know how long the still lifes I found had been there or even if the people
still notice them.
I was interested in how people who spend so much of their daily lives in that
space try to personalize it and make it more pleasant by means of decoration and
by adding plants that, in the end, become invisible to the ordinary employer. Also,
how small spaces between the furniture and the walls are used to store unwanted
objects from immediate sight.
alina.cristea03@gmail.com
alinacristea.daportfolio.com
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Eva Donckers
°1991, Neerpelt, België

Lives and works in Overpelt, Antwerp and Brussels
Eva Donckers studied photography at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp.
She is now finishing a master’s degree in photography at Masterat Luca School of Arts
Brussels. Her work is mostly about our social reality, more precisely our behaviour
and surroundings. She shows mass behaviour, but also focuses on the individual.

For “System of Beliefs” (2014) I participated in different cults. I was interested in
their common behaviour, their surroundings, why they believe in certain theories.
As a participant I had the opportunity to photograph their meeting rooms and
also their homes. This resulted in a mix of interior shots, individual portraits, and
shots during activities. After a while I started to see a common pattern, which I
used to make a guide to start your own System of Belief.
This guide was space for me to be critical about my subject. But the main part
is the photographs. I collected those into a book, together with quotes from cult
members. I want to show the viewer moments of strength and romance, but also
make them aware how cults sneak into lives and create a dark tension.
info.evadonckers@gmail.com
www.evadonckers.be

— 12 —

— 13 —

TWENS 2015

30CC Kapel Romaanse Poort

Evelien Vanderstraeten
°1988, Halle, België

Overdag werkzaam in de psychiatrie, ’s avonds studente aan de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunsten te Anderlecht.
Als 12 jarige kreeg ze haar eerste camera - een Canon Powershot. Gigantisch gewicht,
minuscuul schermpje, maar wél een volledig nieuwe wereld die voor haar open ging.
Jaren van point-and-shoot en reisfoto’s van een soms nogal bedenkelijke kwaliteit
volgden. Een tiental jaren na die eerste ervaringen begon het echter te kriebelen om
er ’meer’ uit te halen. Na een aantal omzwervingen kwam ze uiteindelijk terecht in
Anderlecht, waar zowel haar techniek als haar visie blijvend worden aangescherpt …

In mijn foto’s ga ik steeds op zoek naar de leegte van openbare ruimtes.
Tankstations, bouwwerven, ongekende ’lelijke’ hoeken in een stad, … Allen fascineren ze mij mateloos. Het desolate en donkere ervan probeer ik weer te geven
aan de hand van het streven naar een soort puurheid binnen mijn beeld, een afgemeten compositie, het werken met een vaste brandpuntsafstand en het opzoeken
van sterke contrasten.
pevelien@hotmail.com
https://www.flickr.com/photos/evelienvanderstraeten/
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Dinaya Waeyaert
°1989, Asse, België

Ondanks haar interesse op jonge leeftijd voor fotografie besliste Dinaya Waeyaert
pas vorig jaar haar passie te uiten en slaagde ze in de toelatingsproef aan het KASK.
Eerder had ze na haar middelbare opleiding, als gevolg van een foute studiekeuze,
gewerkt in verschillende horecazaken.

Voor mijn autonoom werk in mijn tweede bachelor op het KASK heb ik gekozen
om te werken rond het thema ‘herinnering’. 25 jaar geleden overleed mijn vader
ten gevolge van een overval op de internationale slaaptrein richting Italië.
Aangezien ik amper een herinnering heb aan deze persoon ben ik via fotografie
op zoek gegaan naar een manier om mijn gevoel tegenover hem te uiten. Ik ben
met een analoge Hasselblad camera de trein opgestapt en heb dezelfde route
afgelegd op de trein als die waarop mijn vader overleed. Mijn beelden zijn mijn
eigen aangemaakte herinneringen aan een persoon die ik nooit heb gekend.
De volledige reeks bestaat uit 30 foto’s aangevuld met krantenartikels, brieven en
reproductie’s van oude foto’s die in kaders worden gepresenteerd aan de muur,
met op de achtergrond een video van de treinreis.
waeyaertdinaya@gmail.com
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Gavino Fauzia
°1986

Gavino Fauzia is een autodidact in het medium fotografie.
Hij focust zich vooral op documentaire fotografie. Als fotograaf volgt hij zijn gevoel
en streeft hij ernaar de sfeer en emotie van het moment vast te leggen, zonder
daarbij het technische aspect uit het oog te verliezen. Veel van zijn werk komt
impulsief tot stand en kan zowel een dag uit het leven van Belgische jagers belichten
als de leefsituatie van straatkinderen in Senegal.

fauziagavino@gmail.com
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Jolien Dirix

°1988, Diepenbeek, België
Woont en werkt in Cambridge, UK
Jolien Dirix is afgestudeerd als master in de beeldende kunsten aan Sint-Lukas,
Brussel. Daarna volgde ze nog een master na master in Sint Lucas Antwerpen en
een bachelor na bachelor creatieve therapie. Sinds vorig jaar combineert zij haar
artistiek werk met haar eigen online kunstmagazine, genaamd D!NG. Jolien Dirix leeft
in het heden, maar werkt in het verleden. Ze wil de invloed van het verleden op het nu
en op ons dagelijkse leven toonbaar maken.

Gebeurtenissen uit het verleden kunnen vandaag nog steeds levensbepalend
zijn, hoewel dit niet steeds tastbaar is. Deze gebeurtenissen fascineren mij en via
fotografie genereer ik er nieuwe herinneringen mee. Ook familie en familiale
achtergronden spelen hierin een grote rol. In mijn werk betrek ik eveneens het
begrip ‘generatieherinnering’ en tracht het proces van familiepatronen zowel voor
het individu als voor een gemeenschap te onderzoeken.
dirix.jolien@gmail.com
Website: joliendirix.tumblr.com
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Jordi Coppers
°1991 België

C12H22O11
What this is tis
It glistens, dance sing on the sir Face and carried bye the flowe, butt bounded
bye the shade.
It extinguishes slow lie, remains press and, all ways in a diff rend form.
Reflected bye the sir Face, vayebrate thing at the ritm, collides a genst the wall.
Moofs subtly true space, until it faints no more power, contin’ you further on.
A drift, driven bye the surge in the lick with mass.
Unfurled bye the for S, restrained bye limitation of dist and S.
Its guided bye the movement, strike king bye contrast and refl-action.
Text by Jordi Coppers

Coppers_jordi@hotmail.com
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Jana Gellinck
°1986, Brugge, België

Professionele bachelor fotografie aan het Narafi. Om zich verder te ontwikkelen op
het gebied van conceptueel en kritisch denken, koos ze ervoor om een schakeljaar
aan Sint-Lukas te volgen met een masteropleiding als doel.

Op jonge leeftijd reisde ik met mijn ouders naar verre bestemmingen. Dit
heeft onbewust een grote impact gehad. Het onderweg willen zijn, mijn
nieuwsgierigheid, mijn onbestemde drang naar het onbekende zijn de
vertrekpunten van mijn recente werk.
De reeks ‘Room of Doors’ vertrekt vanuit dezelfde inspiratie. De titel verwijst
naar de kamer uit ‘Alice in Wonderland’. Na een lange, eindeloze val komt
Alice terecht in een ‘Ruimte met Deuren’ waarvan één toegang biedt tot
een droomwereld.

Why it’s simply impassible!
Alice: Why, don’t you mean impossible?
Door: No, I do mean impassible. (chuckles) Nothing’s impossible!
Uit Lewis Carroll, Alice’s Adventures in wonderland & Through the Looking-Glass.

Ook in mijn beelden hangt een wolk in de ruimte die de realiteit overschaduwt.
De deuren, de gang, de doodlopende lijn, het trapgat in mijn foto’s lokken de
kijker naar een ruimte die hij zelf kan fantaseren. Kan je écht ontsnappen via deze
deur, via het gat of in het verlengde van de lijn? Of ben je terecht gekomen in een
decor? Word je wakker uit de droom? De twijfel blijft ….
jana-gellinck@hotmail.com
janagellinck.tumblr.com
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Joey Heirman
°1990, Vilvoorde, België

Bachelor’s degree in photography.
Joey Heirman grew up in the suburbs of Brussels. As a photographer, he’s interested
in how landscapes and spaces influence human behavior. He tries to capture the
atmosphere of a place and create his own interpretation of it. Brussels and its relation
to the suburbs is one of his recurring themes. He finds himself troubled by the ongoing
conflict between city and countryside, rural and urban. Amazed by the possibilities of
the city, he’s also fascinated by how much it can lack a human side.

Edgelands - zones that are neither urban nor rural, but an undefined zone
between the two. With this project, I want to share an insight into how
people live in the Flemish communities around Brussels. How do they cope
with a metropolis nearby?
My story guides you along the borders of Brussels, showing a portrait of an area
that is no longer rural, but isn’t urban either. An area that wants to be both.
info@joeyheirman.be
www.joeyheirman.be
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Jeroom Vanderbeke
°1992, Brugge, België

Jeroom Vanderbeke was born and raised in Bruges... you know… ‘The Venice of the
North’ (but he believes it’s overrated). That one-liner he opened with is what he makes.
He believes that the most important thing in photography is that a photograph craves
the viewer’s attention. So whether it’s in his portraits, fashion, or nudes he wants the
image to crave your attention.

Beauty is on the inside; at least that is what the ideal of true love tells us.
A person can be really beautiful, but when his or her personality doesn’t
match yours, the relationship is doomed to fail.
For me this adagio is too narrow. In my opinion, we can be truly fascinated
by people even when we hardly know them. Take a train ride for example. You
can fall in love ten times during a train ride of only an hour, without talking to
anyone. It’s not likely you’ll ever see these people again. So how can it be, that
you can feel attracted to someone you hardly know?
I decided to portray the girls I feel attracted to. Some girls I knew, others I met
on the street or through the internet. I approached the girls, asking if I could visit
them at home. There, I talked to the girls for a few hours. Once we got to know
each other I made a portrait of her.
contact@jeroomvanderbeke.be
www.jeroomvanderbeke.be
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Julie van der Vaart
°1988, Maastricht, Nederland

Lives and works in Antwerpen and Lanaken.
After obtaining a Master in Fine Arts, Photography Julie van der Vaart started Specific
Teacher Training to become an art teacher. Julie is currently combining work at an art
academy with personal projects and her studies (Master of Research in Art and Design).
In 2011 Julie was awarded the Golden Lens at the 33rd International Photo Festival in
Knokke-Heist (BE) and this year was shortlisted for the Sony World Photography Award.
She has exhibited in various group exhibitions including in The Museum of Photography,
Den Haag (NL); House of Comtemporary Art Z33, Hasselt (BE); Museum M, Leuven (BE);
Power Station Gallery, London (UK); Neue Galerie im Höhmannhaus, Augsburg (DE),
Viaduct Gallery, Des Moines (USA) and Face to Face Gallery, Tokyo (JP).

Mountain, 2015.
By playing an association game the series “Mountain” was formed. Julie’s works
never show the complete structure, this stems from the idea that the artist can
easily imagine an own interpretation without being hindered by the historical
reality. The viewer tries to read the fragments as a whole, links are being made, but
the only true thing that binds the images to each other is the photographer herself.
The persons are anonymous and the images are bound to space and time.
Julie uses this distance to enhance the different interpretations of the viewers.
Julie’s main themes in all of her work are nature and the human body: “I see the
human form as a vehicle of feeling and thought. I am not interested in the literal
representation of a particular person, because to me the body stands for
humanity as a whole. I like the form of the body and the soft skin. A naked body
can be very sensual but at the same time it shows vulnerability, this for me
enhances the feeling of the ephemeral. When I put this temporary body next to
stones or nature, tension arises.” Nature and sensuality are intuitively combined into
fragile, intimate images. They show the essence of our relationship with the earth
and ourselves.
julievandervaart@hotmail.com
www.julievandervaart.com
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Laurence Verheijen — Unexposed Wild Card
1992, Lier, België

Van jongs af aan geïnteresseerd in kleur en licht leek een studie fotografie haar
op het lijf geschreven. Toch wilde zij haar horizon verruimen door creativiteit,
kennis en cross mediatechnieken te combineren. Ze studeerde af aan de Media, Arts &
Designfaculty.
Nu wil ze zich graag verdiepen in het effect dat media, waaronder film en fotografie,
hebben op onze maatschappij. Dit zou ze willen bereiken door een master te behalen
in communicatiewetenschappen.

In deze serie heb ik gezocht naar een alternatieve manier om ‘het paard’ in beeld
te brengen zonder te stranden bij de “standaard paardenfoto”. Als dierenvriend
en paardenliefhebber, zie en weet ik dat een paard zoveel meer is dan gewoon
een mooi dier. Ik wil zowel de brute kracht als zachte poëzie van dit dier vatten
door houdingen te abstraheren en te spelen met licht/donkerte. Zo probeer ik de
neutrale kijker te fascineren voor het fenomeen ‘het paard’ als zijnde een
intrigerend wezen, waar hij voor de eerste keer misschien echt naar kijkt.
laurenceverheijen@outlook.com
www.laurenceverheijen.daportfolio.com
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Marjan Gabriëls
1994, Hasselt, België

Beeldende kunsten, Fotografie te LUCA School of Arts, campus C-mine

Ruimtelijk fotografisch werk met een bevreemdende sfeer, in de paardenkliniek
van Tom Mariën.
Marjan.gabriels@gmail.com
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Siem Lasseel
1993, Leuven, België

Studeerde aan de Media, Arts and Design Faculty, Genk (BE)
De beelden die getoond worden bij Unexposed-TWENS, zijn een beknopte selectie
uit zijn masterproject. Zijn interesse op jonge leeftijd voor de mogelijkheden en
gevolgen van technologie hebben zijn studiekeuze bepaald. Telkens wordt in
zijn projecten het wezenloze karakter van technologie in vraag gesteld.
Zijn masterproject is de laatste stop geworden in deze bevraging.
De desolate sfeer vormde het beginpunt van de fotoreeks waarbij mensen
onbestaand zijn geworden.
Tentoonstellingen:
MAD ABOUT THE LANDSCAPE in C-mine, Genk (BE)
VERVREEMDING in De Velinx, Tongeren (BE)

Elke evolutie op het vlak van technologie schijnt telkens iets kleins te zijn door
de stapjes die het lijkt te maken. Zelfs (r)evoluties integreren zich ongemerkt in
onze maatschappij. Enkele jaren geleden was het ondenkbaar dat we altijd en
overal geconnecteerd konden zijn via het internet. Nu lijkt het omgekeerde eerder
ondenkbaar. Deze veranderingen gaan zo snel dat er nauwelijks tijd is
om er sociale of wettelijke kaders rond te bouwen.
siem.lasseel@gmail.com
www.siemlasseel.be
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Tomas Bachot
1989, Malle, België

Tomas Bachot is masterstudent fotografie aan de KASK in Gent. Hij brengt
journalistieke fotoverhalen over minder belichte onderwerpen, vaak met een
persoonlijke insteek. Hij behaalde een bachelor journalistiek en volgde een jaar
analoge fotografie aan de Brusselse kunstschool ‘Le 75’.

Worstelend met zijn alter ego’s speurt de fotograaf naar goud in Roemenië.
Deze beelden zijn gemaakt tijdens mijn tweede trip in de Roemeense goudstreek.
Sinds duizenden jaren wordt er daar goud gewonnen, vaak was het de aanleiding
voor buitenstaanders om het gebied te veroveren. Ondanks de sluiting van de
laatste mijn in 2006, proberen buitenlandse multinationals bepaalde mijnen te
heropenen. Dit stuit op weerstand van de protestbeweging, die beweert dat de
bedrijven geen respect hebben voor de locale bevolking en hun culturele erfgoed,
de giftige stof cyanide gebruiken, … De bedrijven daarentegen beloven jobs, een
toeristische trekpleister, een rooskleurige toekomst, …
Deze actoren maken dit een documentair relevant onderwerp. Toch wil ik dat
overstijgen. Met dit gebied als mentale afbakening exploreer ik hoe een verhaal
verteld kan worden. Daarbij vorm ik, de documentairemaker, de veranderlijke spil.
Zo wil ik zevenmaal naar het gebied afzakken en iedere keer als een ‘andere’
fotograaf werk produceren. Elke trip zal variëren in stijl en/of onderwerp.
Op die manier hoop ik niet enkel een eclectisch overzicht van de regio te verkrijgen,
maar vooral de rol van mijzelf, en bij uitbreiding de documentairemaker, in vraag
te stellen, en waarschijnlijk te ondermijnen.
Het project wordt gesteund door DOC*WERK.
tomasbachot11@gmail.com
www.tomasbachot.com
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Veerle Scheppers
1989, Bonheiden, België

Veerle Scheppers behaalde haar Master diploma Fotografie in 2012 aan Sint-Lukas te
Brussel en startte als fotograaf te Leuven. In 2014 werd haar werk geselecteerd voor
het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist.
De fascinatie voor het fotograferen van kinderen ontstond in haar eerste jaar
fotografie. Zo fotografeerde ze voornamelijk meisjes in hun slaapkamers of in de
natuur op een zeer kwetsbare manier. Alles werd in scène gezet en de kleding en
locaties werden zorgvuldig uitgekozen. Aan de hand van gevonden objecten en oud
speelgoed creëert ze een fantasiewereld voor kinderen. De opbouw van het decor,
het opstellen van het licht en de styling zijn de belangrijkste aspecten in haar werk.
Aan de hand hiervan tracht ze de onschuld van het kind vast te leggen.

Het werk dat Veerle de voorbije jaren creëerde bevat telkens een kritisch aspect
omtrent hoe kinderen leven binnen de 21ste eeuw. De reeks ‘Forgotten Heroes’
(2011) kaart de vergeten fantasiewereld van jonge kinderen aan. Een fantasiewereld die verdwijnt door de invloed van de technologie. Bij de reeks ‘Expectations’
(2012) ligt de focus op de hoge verwachtingen van ouders ten opzichte van hun
kinderen. Aan de hand van de mis-en-scène en de deels digitale manipulatie wil ze
de kijker vastklampen aan de blik van het kind. De blik is de essentie. Deze toont
de ziel van het kind. Ze wil de toeschouwer doen nadenken over hoe het kind in de
hedendaagse wereld wordt aanschouwd. Stellen wij te hoge verwachtingen? Kan
een kind nog een kind zijn? Vragen die volgens haar van essentieel belang zijn.
info@veerlescheppers.com
www.veerlescheppers.com
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Winne Lievens
1986, Gent, België

2013-2014: Sint-Lucas Academie Gent / reclamekunst
2008-2011: Vspw Gent / diploma Graduaat sociaal-cultureel werk
2005-2006: Koninklijke academie voor schone kunsten Gent / gecombineerde
media in beeldende kunsten
2003-2005: Sint-Lucas Kunsthumaniora / KSO Architecturale vorming.
Tentoonstellingen
You’re making me hungry.
Gaat over alles wat een mens prikkelt in het leven. Alles waar je opgewonden van
wordt en gelijktijdig een zekere angst voor voelt. De paradoxale momenten van
het leven waar we naar op zoek gaan en die het leven betekenis geven.
Deze reeks gaat over (een mogelijke) liefde tussen een partner, minnaar, kind, ...
Een soort gevecht met jezelf en anderen, maar toch broodnodig.
winnelievens@msn.com
http://winnelievens.tumblr.com
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Wannes Nimmegeers
1986, Tienen, België

Wannes Nimmegeers studeerde fotografie aan het KASK. Zijn eindwerk liet zich reeds
kenmerken door zijn ‘wanderlust’. Toen volgde hij de Donau van bron tot monding
om onderweg de eenzaamheid, de ongereptheid en de menselijke impact op de
natuur in beeld te brengen. Zijn voorliefde voor esthetiek, architectuur en sociologie
veruitwendigt zich in zijn werk dat vaak het midden houdt tussen documentaire en
reportagefotografie. Afwisselend neemt hij daarbij een afstandelijke contemplatieve
of participerende geëngageerde blik aan. Zijn oeuvre leest als een ode aan het
onderweg zijn.
Hij werkt als freelance fotograaf voor verschillende opdrachtgevers (kranten en
particulieren).

‘Cityscapes’ is een selectie beeldfragmenten die ik al reizend verzamel. In die zin
is de reeks continu in ontwikkeling. De beelden tonen scènes die deel uitmaken
van het alledaagse leven in de (groot)steden. Toch valt er geen éénduidige
betekenis uit de foto’s te abstraheren. Deze specifieke eigenschap van het
(fotografisch) beeld, namelijk zijn connotativiteit, is voor mij essentieel.
Waar ik met mijn camera de wereld transformeer naar een aantal tweedimensionele vlakken, die ik naast elkaar zet, beschikt de toeschouwer over
het vermogen om deze beelden opnieuw te ontcijferen en de voorgelegde
betekenaars te transponeren naar de vierdimensionele werkelijkheid. Het
potentieel aan mogelijke interpretaties ligt bij de toeschouwer. De reeks is
enkel een stille getuige van mijn ontmoeting met de Ander.
Deze inzending voor de Twens 2015 selectie behaalde eerder de eerste prijs in
de fotografiewedstrijd van De Morgen.
wnimmegeers@gmail.com
www.wannesnimmegeers.org
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Yente Vaneerdewegh
1991, Neerpelt, België

Yente Vaneerdewegh is opgegroeid in de outback van Noord Limburg, maar koos
uiteindelijk voor het Gentse stadsleven. Ze studeerde Communicatiewetenschappen in
Leuven, en behaalde in 2013 een Master in Film- en Televisiestudies aan de Universiteit
Gent. Haar fascinatie voor fotografie - en het visuele in het algemeen - was al sterk
aanwezig sinds haar prille tienerjaren. Haar invalshoek en persoonlijke stijl zijn
doorheen de jaren sterk geëvolueerd. Waar fotografie eerst deel uitmaakte van een
bijna compulsieve impuls om haar leefwereld te documenteren, zowel in de vorm
van beelden als uitgebreide dagboeken, groeide het uiteindelijk naar een meer
ontspannen en intuïtieve speurtocht naar toevallige bijzonderheden. Yente is een
autodidacte fotografe met een zwak voor analoge fotografie, niet in het minst omwille
van de nostalgie en spanning die hiermee gepaard gaan.

Ik werk zelden doelgericht, of met een specifiek thema of duidelijk onderwerp voor
ogen. Ik laat me liever leiden door het toevallige, het onverwachte. Ik ga op zoek
naar objecten of bijzondere details die mijn onverdeelde aandacht naar zich toe
weten te trekken. Deze reeks kan best beschouwd worden als een schijnbaar
incoherente verzameling van deze plotse ontmoetingen. Persoonlijk ervaar ik
toch hun samenhang, zowel op het niveau van kleur als de specifieke objecten die
worden afgebeeld.
yente7@hotmail.com
www.flickr.com/lecrazyhorse
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Zoë Parton

1991, Leuven, België
Hoe vang je een luchtvis? tegen de zwaartekracht in ...
Eerder dan “feiten” als waar en wanneer en hoe, die biografisch makkelijk
achterhaalbaar zijn ben ik geïnteresseerd in het waarom, in de zwaartekracht van
verhalen ... wat is het diepere in een verhaal en waar komt de kracht vandaan om
deze zwaarte “op te luchten”, te transformeren tot beelden die ademruimte en
perspectief creëren.
Over hoe ik fotografie gebruik als kunstvorm, en daardoor meer kunstenaar dan
fotograaf wordt, meer verteller dan verbeelder. De levenslange reis naar mijn zelf,
binnen en buiten de krijtlijnen van mijn bestaan.
Het onwaarschijnlijke van mijn waarschijnlijkheid

WAAR_SCHIJN_LIJK
Fotografie als gelaagde manier van kijken.
Zien wat er te zien is, en dat “vast” leggen is één manier van fotograferen.
Zien wat er te zien is en daar een authentieke kadrering in maken zodat het beeld
opgewaardeerd wordt is een persoonlijk toegevoegde waarde voor je beelden.
Zien wat er te zien is én wat er niet te zien is, maar er toch is, transformeert je
beelden tot een filosofisch en psychologisch proces dat de fotograaf en de kijker
“optilt” tot een “dieper” niveau van waarnemen en communiceren, voorbij de
beelden. Met deze reeks foto’s nodig ik u uit om stil te staan, na te denken, en te
communiceren rond het thema ‘waar en schijn’, want niets is wat het lijkt en alles
is wat het is.
zoepartonfotograaf@gmail.com
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Stagiair Neil Brookes (2014) - ©Herman Vanaerschot

© Johan Van Cutsem

TWENS 2016
			

Fotografen vanaf 20 tot en met 29 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor
de juryronde 2016. Mail naar info@unexposed.be en we zenden je de nodige
deelnemingsinformatie.
Stagiaires met opleidingsvaardigheden in cultuur -en/of eventmanagement
of uit studierichtingen communicatiewetenschappen, sociologie of journalistiek,
kunnen zich hiervoor kandidaat stellen (periode maart - september 2016).
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 2016. 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 2016). Envoyez un e-mail à info@exposed.be
et nous évaluerons votre candidature.
Photographers aged 20 to 29 can apply for the 2016 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 2016. E-mail your application to
info@unexposed.be and we will evaluate your candidacy.
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PoSh

Notes

What if The light at the end
of the tunnel is a train.
‘PoshNotes’, het handige zakboekje, drager bij uitstek van en voor
gevatte artistieke en wervende content. Mogelijk vanaf 50 stuks.

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

van Creatie tot Presentatie
Fotolabo en Servicebureau
Analoog en Digitaal

info@fotonelissen.be
Brusselsepoortstraat 9, 2800 Mechelen - 015/ 41 42 66

DIASEC & VitraPrint service

Brusselsesteenweg 16A,
B-3020 HERENT, BELGIE
Tel: +32 16 22 20 44
e-mail : axis@axis-imaging.be
www.axis-imaging.be
Open: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u00
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KADOC - Vlamingenstraat 39

Creative strategy & Design

Brusselsepoortstraat 9, 2800 Mechelen
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