
Uitnodiging tentoonstelling
Unexposed, het Leuvense platform voor fotografie, nodigt u uit op de  
tentoonstelling van de PhotoTWENS-laureaten 2021 vanaf vrijdag 
3 september 2021 om 10 uur in 30CC, Kapel Romaanse Poort, 
Brusselsestraat 63, B-3000 Leuven. 
De fototentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 19 september  
op weekdagen telkens van 10 tot 17 uur en tijdens het weekend van 10 tot 18 uur.
Op maandag is de tentoonstelling gesloten.

Van harte welkom! 

Wegens de Covid-19 voorzorgsmaatregelen zal er geen openingsreceptie plaats vinden.
Gelieve bij bezoek de geldende Covid-19 voorzorgsmaatregelen strikt na te leven.

PhotoTWENS 2021
De selectie van de jury

Een organisatie van Unexposed
in samenwerking 

met de stad Leuven
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van 3 tot en met 19 september 2021

9 
de editie

Leuvens platform voor fotografie

Afstudeerprojecten tonen van fotografiestudenten aan een ruim publiek, was van meet af aan het opzet van het PhotoTWENS-concept.  
De juryselectie PhotoTWENS 2021 toont fotoreeksen van zowel afgestudeerde fotografen als aspirant fotografen/twintigers. 
Tijdens deze 9de editie ontdekt u talent dat met rijkgelaagde, visuele inhoud onze wereld in beelden vat. 

Met het PhotoTWENS-fototentoonstellingsproject verankert de UNEXPOSED-werkgroep, bestaande uit professionele en semi-professionele 
fotografen uit het Leuvense, deze jaarlijkse fotohappening. De werving van de kandidaat PhotoTWENS-fotografen gebeurt via de hogescholen  
fotografie, sociale media en netwerken met actoren actief in het medium fotografie. 
De Directie Cultuur van de Stad Leuven stelt tijdens de maand september de CC Romaanse Poort kapel ter beschikking als exporuimte.  
De Stad Leuven draagt ook bij tot het communicatiebudget en de logistieke ondersteuning.

PhotoTWENS 2021  
Fotografen uit de juryselectie tonen hun bekroonde fotowerken: Bart Walraeve, Charlotte Mariën, Elisa Maenhout,
Esméralda Mertens, Eva Faché, Jarod Mauws, Johanna Adojaan, Lukas van Bentum, Melvin Podolski, Natalie Malisse,
Nick Moons , Nick Somers, Pauline Vanden Neste, Selma Gurbuz, Simen K. Lambrecht (Unexposed Wild Card).

De jury 
Catherine Lemblé, fotograaf
Karel Fonteyne, fotograaf 
Stefan Vanthuyne, fotograaf stichter ‘Belgian Platform for Photobooks’ - auteur ‘De Standaard’ 

Meer informatie over UNEXPOSED vindt u via: Tel: 0477 361 707 (Pol Leemans)
        E-mail: info@unexposed.eu
        www.unexposed.eu
        www.facebook.com/unexp0sed 
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