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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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Creative strategy & Design

Unexposed dankt de mensen en instanties die dit project mogelijk maakten:
Het stadsbestuur van Leuven
Mevrouw Denise Vandevoort, schepen van cultuur, toerisme, evenementen, deeltijds  
kunstonderwijs en senioren van de stad Leuven
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De sympathisanten en bezoekers die ons blijven steunen.

Leuvens platform voor fotografie
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PhotoTWENS 2021 — 9de editie

Met het wervende ‘Maak het de jury knap lastig’ peilde Unexposed voor haar 9de 
editie naar fotografisch talent bij twintigers. De 44 ingezonden fotoreeksen werden 
afgedrukt en met de nodige duiding gepresenteerd aan Catherine Lemblé, Karel 
Fonteyne en Stefan Vanthuyne, de wakkere juryleden met een behoorlijke staat van 
dienst. Maak kennis met deze laureatenselectie in de Kapel van de Romaanse Poort 
in Leuven, ondertussen een voor talrijke bezoekers en laureaten vertrouwde locatie. 

Tijdens de vorige editie drukte de prille gevolgen van de pandemie haar stempel 
op het fotowerk van bepaalde laureaten. Nu, een jaar verder, dringen de fotografen 
dieper door in hun zoektocht naar een beeldtaal, die de persoonlijke- en maatschap-
pelijke gevolgen van de aanhoudende pandemie belicht.   
Als bezoeker worden we geconfronteerd met hun beelden en concepten, die scherp 
stellen op zelfkennis, identiteit, menselijke relaties, maatschappelijke uitdagingen en 
stylistische verwondering. Integer ontwikkelde reflecties kruisen de degens met het 
lef om er op eigen houtje een gedurfd fotografisch project van te maken. 

Zelf gaan we er prat op dat we, ondanks zoveel, de editie van vorig jaar onder veilige 
omstandigheden hebben georganiseerd. We kregen de dankbaarheid van zowel de 
laureaten als het publiek. Ook dit jaar kregen we van de stad Leuven groen licht om 
deze tentoonstelling te laten plaatvinden. Bij deze onze oprechte dank aan iedereen 
die deel uitmaakt van deze editie.

Onze dank ook aan de fotografen die deze editie niet haalden. Weet dat er een jurylid 
wel je fotowerk heeft verdedigd. Behoud de veerkracht. 

Welkom en breng gerust je fiets mee, naast onze inkomdeur wacht de ‘Velodroom’ 
en de ‘Bar Vélo’ je op.

Herman Vanaerschot, Unexposed

30CC/Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 Leuven
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Drukproef foto Seppe Vancraywinkel on Munken ID / Arctic Paper - © Herman Vanaerschot

De foto en de kijker 
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 andere overtuigend genoeg, sommige verdelen groots, andere 
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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Drukproef foto Seppe Vancraywinkel on Munken ID / Arctic Paper - © Herman Vanaerschot

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 andere 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 eruit? 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 hen 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 psycho- 
logie. Om me steeds dieper te verwonderen over iets zo verraderlijk eenvoudig, maar 
onnoemelijk complex, als een foto. 

Nathalie Vissers, Laureate PhotoTWENS 2016.

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

De laureaten  
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

Juryvergadering met Stefan Vanthuyne, Catherine Lemblé en Karel Fonteyne 
© Walter Van der Perren

MUNKEN-ID award  
Esméralda Mertens
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Munken Kristall ID — 300 g

Eva Faché
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Munken Lynx ID — 300 g

Pauline Vanden Neste
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Munken Lynx ID — 300 g

MUNKEN by Arctic Paper
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PhotoTWENS 2021

Karel Fonteyne  fotograaf

De verscheidenheid van het fotowerk duidt erop dat iedereen op zoek is naar een manier 
om tot uitdrukking te brengen wat diep ligt te sluimeren.
Sommigen zullen slagen dieper door te dringen en anderen zullen aan de oppervlakte 
blijven.
Iedereen creëert zijn eigen waarheid, we zijn tenslotte maar wat we denken en zien te 
denken. Niets meer en niets minder. 
Is het een begin van een spoor dat allen naar onbekende vernieuwing stuwt in een 
verwarrende wereld?
De toekomst zal het uitwijzen ...

Stefan Vanthuyne  stichter ‘Belgian Platform for Photobooks’ -  
  auteur ‘De Standaard’ 

Wie weet nog te verrassen, in een tijd waarin fotografie alomtegenwoordig is en alles 
ooit weleens in beeld werd gebracht? Wie kan een onderwerp naar voor brengen dat 
nog niet of maar zelden werd belicht, en wie toont een al te bekend onderwerp op een 
nieuwe of onverwachte manier? Wie mikt op het hoofd, wie op het hart en wie op de 
buik? Dat zijn enkele van de vragen die ik me stel bij een jury. 

De selectie van deze editie, die naar mijn aanvoelen streng maar vlot verliep, lijkt 
me erg gevarieerd, zowel in stijl als in onderwerp. Wat mij vooral opvalt, is de wijze  
waarop deze jonge fotografen heel erg van hun generatie zijn. Zij gebruiken het  
medium op een andere manier, op een manier die past bij hun tijd en hun wereld. Dus 
stappen ze weg van conventionele ideeën, van traditionele stijlen. Of ze nemen die net 
vast en modelleren ze naar hun perspectief en zienswijze. Dat getuigt van persoon- 
lijkheid en lef, en dat stemt me erg optimistisch.

Catherine Lemblé  fotograaf

Na de voorbije jaren twee keer geselecteerd geweest te zijn als PhotoTWENS-laureaat 
waren de rollen dit jaar plots omgedraaid. Nu was ik niet langer de fotograaf die 
meedingde naar een plekje in CC Romaanse Poort maar één van de drie juryleden die 
beoordeelden wie die prachtige ruimte nu mocht innemen.

Het was fascinerend om te zien hoe we met onze variërende kijk en achtergrond in 
de fotografie op zoek gingen naar de foto’s die er voor ons uitsprongen. Soms was 
het snel duidelijk waarom iets voor ons werkte, andere keren nam een van ons de 
ander mee in wat hij de kracht van de fotoreeks vond. Een ding werd in die zoek-
tocht voor PhotoTWENS 2021 duidelijk: opnieuw staat er een getalenteerde lich- 
ting fotografen te popelen om hun werk met de wereld te delen. Werk dat zo uiteen-
lopend als eclectisch is maar als geen ander ‘vandaag’ ademt.
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PhotoTWENS 2021

Bart Walraeve
°1998, Vilvoorde, België

A Match to Keep Us Warm 

A Match to Keep Us Warm toont een collectie van situaties die ik ontdekte tijdens  
wandelingen, in combinatie met geënsceneerde beelden. Hoewel alle beelden op  
zichzelf staan, worden ze verbonden door thema’s zoals het idee van constructie, 
zwaartekracht en de constante staat van spanning die daarmee gepaard gaat.

Ik zie mezelf als een archeoloog die observeert en z’n vondsten verzamelt door  
middel van fotografie: sporen vastleggen, overblijfsels van iets dat ooit was.
A Match to Keep Us Warm is een work in progress.

2016 - 2019: LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel -  
  Academische Bachelor beeldende kunsten: fotografie
2019 - 2021: LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel -  
  Master beeldende kunsten: fotografie

b.walraeve@gmail.com
instagram: bart_walraeve
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PhotoTWENS 2021

Charlotte Mariën
°1992, Bonheiden, België

Obscurances 
De pandemie en bijhorende afzonderingsmaatregelen hebben een enorme impact 
gehad op onze maatschappij en op de omgang tussen mensen. Sommigen slagen erin 
hun sociaal leven gaande te houden, terwijl anderen worstelen met een gevoel van 
isolement. 

De serie Obscurances volgt een overweldigd personage, ondergedompeld in een 
alternatieve werkelijkheid. In de titel van de reeks kunnen twee delen ontleed worden: 
obscure en occurrences. Obscure, duidt ogenschijnlijk op de donkere partijen en  
mysterieuze elementen in de setting. Daarenboven is het een subtiele hint naar de  
camera obscura – een duistere kamer waar de invallende lichtstralen een beeld  
vormen. Dit lichtspel, fotografie in pure essentie, wordt gevierd in deze reeks, door 
experimenteel gebruik van atypische lichtbronnen, reflecties, projecties en distorties. 
Occurrences verwijst naar de opvallende gebeurtenissen die het personage overkomen, 
onopgemerkt door eender wie anders en daardoor ook volledig onverklaarbaar door 
onze protagonist. Gedurende zulke gebeurtenis, kan men zich een gevoel van diepe 
eenzaamheid en allesomvattende twijfel voorstellen. Hoewel de serie reeds gemaakt is 
in 2018, voelt het thema meer relevant dan ooit tijdens deze gezondheidscrisis.

Charlotte volgde haar opleiding fotografie aan Narafi, Vorst en Sint-Lukas, Brussel. 
Doorheen de voorbije jaren had ze de eer te mogen tentoonstellen in zowel België als  in  
het buitenland (Berlijn, Helsinki).
 De reeks ‘Obscurances’ werd gepubliceerd in Fisheye Magazine.

charlotte_marien@hotmail.com 
www.charlottemarien.com
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PhotoTWENS 2021

Elisa Maenhout
°1997, Gent, België

Elisa Maenhout is a Belgian photographer. She graduated as a master in photography  
at the Royal Academy of Fine Arts in her hometown, Ghent.
Maenhout’s work explores the fascination for merfolk in this day and age and the  
inspiration it generates. Her photographic project is about people who identify  
themselves with mermaids and mermen. 

The mermaid radiates power, beauty and self-confidence. Their story is a tale of  
self-fulfilment, autonomy and liberty. It is a statement that incorporates the right to 
express oneself. A sweet escape to a magical underwater world where there is no  
place for trouble. The mermaids and mermen experience their passion in a tight, but 
world spanning community. 

Elisa plays with the invisible line between fiction and reality. The underwater images 
bring the fairytale to life. There, the line drawn between documentary photography and 
photography where the artist is staging the subject, grows thin. Framed between the 
surface and the bottom, between dream and reality, the merfolk moves in a world of 
their own. The contrast with the pictures taken above the water gives a reality check

maenhout.elisa@gmail.com 
www.elisamaenhout.com
Instagram: @elisa.maenhout 
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PhotoTWENS 2021

Esméralda Mertens
°1996, Maastricht, Nederland

Moving in the tension between factual and fictional, Esméralda’s work encourages an 
engagement and participation in our search for the unknown.

In the work, Esméralda explores the emotional charge of forms, she displays this charge 
abstractly, in order to keep the viewer’s access to the work open. The images will  
provoke questions, creating space for a reconsideration of our thinking. She works with 
objects and locations that are considered visually ambiguous. By incorporating surreal 
or abstract ideas into different disciplines, she is in fact trying to create conditions in 
which - both for herself and the viewer - the familiar becomes unfamiliar. 

2020 – 2021: Luca School of Arts, Genk (BE) - Photography MA
2016 – 2019: Luca School of Arts, Genk (BE) - Photography BA
2012 –  2016: Sint Lucas, Eindhoven (NL) - Crossmedia Design
2010 – 2012: Sint Lucas, Eindhoven (NL) - Styling Design
 
Exhibitions
Haute Photographie Amsterdam, Amsterdam (NL), September 15 - September 19, 2021
Xth Photography Biennial, Condroz (BE), July 31 - August 29, 2021
ART Rotterdam, FRESH EYES - GUP Magazine, Rotterdam (NL), July 1 - July 4, 2021
CCHA, Ondersporen, Hasselt (BE), April 2 - June 6, 2021
Curating the Young, HAL 5, Leuven (BE), January 15 - February 12, 2021
Digital Exhibition, Pauline Mast, Amsterdam (NL), June 8, 2020
Het Kunst Schip, Hasselt (BE), May 31 – June 2, 2019
C-mine cultuurcentrum, Genk, (BE), March 29 – April 25, 2019
  
esmeralda.mertens@outlook.com   —   www.esmeralda-emanuela.com/
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PhotoTWENS 2021

Eva Faché
°1994, Oostende, België

“Que deus reparta a sorte” - May God give everyone an equal slice of luck”. 
In Portugal bullfights have been organised since 1300 and today they are still very  
popular among close-knit, traditional family communities. This selection of images  
document a world in which horse and bull are the leading characters.  

In Montemor-o-Novo Faché observed the entire process. Eva embarked on her journey 
devoid of prejudice but in the end the project left her in two minds: how beautiful the 
symbiosis between man and animal but how cruel and complex this tradition that  
surpasses the level of individual considerations and opinions. 

Eva Faché (1994) is a documentary and portrait photographer who lives in Ghent. In the 
bookcase in her childhood home she stumbled upon the work of Amercian photographer  
and ethnologist Edward Curtis, who documented The American West and the indigenous 
people for three decades. The fascination for documentary photography is what motivated 
Faché to enrol in NARAFI and later in the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. After her 
graduation in 2019 she worked as a press photographer for De Volkskrant, the Netherlands 
largest newspaper.

info@evafache.com   —   www.evafache.com
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PhotoTWENS 2021

Jarod Mauws
°1997, Deinze, België

How to get lost without destination
“How to get lost without destination” creates an intimate portrait of young adults along 
their own journey. Travelers from all over the world who are all looking for new impres-
sions, encounters and experiences. This series shows an image of a strong contemporary 
backpacker community of restless, beautiful and young souls alone their way in an over-
whelming but sublime and exotic setting. 

Every backpacker I have met was/is on their way with a different story, a specific reason 
to see the world in order to bee free and to detach yourself from social norms. Breaking 
through your daily routine and looking for your place and function in society. Questions 
such as ‘what I want with my future’ and ‘who I am’ mainly circulate in this small contem-
porary backpacker community.

Other topics and themes that came up throughout the journey were identity crisis,  
loneliness and equality. The project also presents the beauty of the environment, the 
freedom you have and the happiness you truly feel from being on the road and put  
reality aside from a moment. 

Jarod Mauws is a passionate photographer based in Ghent, Belgium. He started studying pho-
tography in 2015 at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent, Belgium and finished his Master 
in photography. As a photographer, Jarod is always looking through a unique  frame, influ-
enced by pictures and stories in the world around him. Jarod his portfolio is very diverse from 
documentary and staged photos to conceptual photography. His pursuit of new experiences 
and big interest in graphic design allows him to constantly adapt and envolve his vision.

jarodmauws@outlook.com   —   www jarodmauws.com
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PhotoTWENS 2021

Johanna Adojaan
°1996, Tartu, Estonia

Field Notes on Fleeting Luck is a visual investigation of magical thinking and the notion 
of luck. Already from the beginning of time, people have looked for a way to improve 
their fortune. Although the world today might feel rational and disenchanted, magical 
thinking – standing somewhere between science, religion and technology – will never 
disappear. It goes beyond just lucky amulets – magical thinking is how we use symbols, 
how we value things; how we translate the very nature of the world, both visible and 
invisible. We are extremely sentimental beings and this is an ever-present, intimate part 
of the human experience.

Johanna Adojaan recently obtained her master’s degree in photography from the Royal 
Academy of Fine Arts Antwerp. Her studies took her from beautifully miniature Estonia to 
royal Belgium, and even as far as China for an exchange semester. Her work has been part  
of group shows internationally.  
Adojaan likes to stimulate the imagination of the viewer – in her work, fiction and reality 
meet in a suggestive, playful, and often humorous way. A touch of pseudoscience is recur-
rent, together with an element of fantasy and even treasure hunt. Her last projects touch 
upon the themes of luck, bio-semiotics and abstract thinking, scientific news and more.

johanna@adojaan.net   —   www.johannaadojaan.com
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PhotoTWENS 2021

Lukas van Bentum
°1995, Düsseldorf, Germany

Identity Negotiation (2019)
Growing up, with all its pain, confusion, and exhilaration, is an experience that confronts
young people everywhere. It is about learning the rules and following them or choosing to 
challenge them, staying in the realm of your family or breaking away, and either accepting 
or fighting your designated role in society.

Identity Negotiation examines in Kaliningrad, the former Prussian Königsberg a new
generation of young people as they navigate their identities. Once the easternmost city in 
the German Reich, it is now the westernmost city in the Russian Federation. Following the 
Soviet annexation during World War II, the region was rebuilt in a Soviet ideology. Now 
sandwiched between EU members Poland and Lithuania, this region’s new isolation gives it 
unique potential due to its proximity to western Europe. Identity Negotiation is a portrait of 
a city that is coming to terms with its conflicted past. The youth coexists with the city and 
its monuments as they navigate their complicated history into their own future.

Lukas van Bentum lives in Ghent and works in Germany and Belgium. In 2016, he received his 
bachelor degree in photography at the University of Applied Sciences in Bielefeld (DE). Since 
2019, he is a master student of photography at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent (BE).

He is mainly working on long-term projects dealing with political and social issues in coun-
tries such as Germany, Russia, Moldova and Azerbaijan. In the center of his project stands 
always the human and the relation to his environment, as well as the question of identity of  
a community and how it is subject to cultural, historical, ethnic and economic influences.

l.vanbentum@gmx.de  —  www.lukasvanbentum.com
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PhotoTWENS 2021

Melvin Podolski
°1994, Leuven, België

Chamrousse
De beelden werden gefotografeerd tijdens een verjaardagsfeest in de Franse Alpen 
vorige zomer. Door deze 4 foto’s samen te presenteren, nodig ik de kijker uit een stap  
in onze wereld te zetten, maar toch ruimte te laten er een volledig eigen verhaal mee  
te creëren. 

2019  ‘1 year Nightshop’ Recyclart, Brussels (BE)
2018  Curator for ‘Piano Fabriek Takeover’ Piano fabriek, Brussels (BE)
2018  ‘SkitPrk’ Recyclart, Brussels (BE)
2018  ‘Luca Showcase’ Cas-co, Leuven (BE)
2017  ‘JunksterMagazine Release and Expo’ at Nightshop Chez Madeleine’ Brussels (BE)

Melvin_podolski@hotmail.com
https://melvinpodolski.myportfolio.com/
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PhotoTWENS 2021

Natalie Malisse
°1998, Etterbeek, België

“I’ve got rocket fuel in my blood”
(quote by JoAnn Morgan, instrumentation controller and only woman in the control room 
during the launch of the Apollo 11 mission to the Moon.)

“Graduate student Margaret Walsh Rossiter made a habit of attending Friday afternoon 
beer parties with Yale University’s eminent historians of science. 
One day, out of curiosity, she asked the great men present, “Were there any women  
scientists?” This was 1969, and none had been mentioned in her courses or reading  
material. 
“No,” came the answer. “There have never been any.” “Not even Madame Curie,” someone 
asked, “who won two Nobel Prizes?” 
“No. Never. None,” was the response. Marie Curie was a drudge who stirred pitchblende 
for her husband’s experiments.”

Rita Colwell & Sharon Bertsch Mc Grayne, 2020, A Lab of One’s Own: One Woman’s Personal 
Journey Through Sexism in Science, Prologue: Hidden No More, New York, USA: Simon & Schuster.

Natalie Malisse is a Brussels based documentary photographer who graduated from Ecole 
Supérieure des Arts de l’Image «Le 75» in 2020.
Since 2016, her photographic practice has focused on untold stories. She tackles topics  
related to women’s empowerment, mental health and trauma at the intersection of  
documentary, art and activism. 
She currently studies photography at the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Ghent.

malissenatalie@gmail.com  —  https://nataliemalisse.com/
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PhotoTWENS 2021

Nick Moons
°1993, Heusden-Zolder, België

A little lesson in responsibility
I am part of Generation Y, aptly named millennials. Compared with previous genera-
tions, millennials are known to take on responsibilities at a later stage in life.  Although 
this might be partly imposed to, as for example, employers being more demanding and 
the residential market is a tough cookie for starters. On the other hand, millennials are 
less and less adhering to traditions compared with the previous Gen X. So they might 
study longer, buy a house or get married later and have children at an older age. Yet, 
there is one thing they do want to take responsibility for: plants. Plants require just the 
right amount of attention to give Gen Y a certain sense of responsibility.

When starting this project, I was mostly looking at myself. I give shelter to quite some 
plants but I also always succeed in killing my darlings. After a while, I noticed I wasn’t 
the only one in my close surroundings, as it wasn’t hard to collect the models for this 
project at all. So I started to portray our sense of (ir)responsibility. 

A generation that loves plants but leaves them to die. 

Student Fotokunst - De academie voor Beeldende Kunsten Gent

www.nickmoonsmoons.com
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Nick Somers
°1993, Bonheiden, België

‘Humans seem to be an exception’ 
A documentary project on the phenomenon Electrohypersensitivity (EHS) 

Many animals have the ability to sense magnetic fields. From an evolutionary  
perspective, it seems clear that magnetic reception is a sensory ability which dates  
back 600-900 million years. There are even signs that this ability dates back to  
2 billion years ago, when the first complex cells on Earth were being formed.

Despite the known presence of magnetic field sensitivity in fish, amphibians,  
reptiles, birds and even several mammals, humans seem to be an exception.  
If humans truly are an exception it would imply that this useful ability was lost  
relatively recently in our evolutionary history. If this were the case, it could be  
possible that traces of this lost ability persist today. It is clear that the final word  
on the existence of human magnetic reception has yet to be written.

‘Humans seem to be an exception’ shows the lives of people burdened with living  
with a disease that isn’t recognised as an existing medical condition. In a hostile world 
that not only denies what they feel but is also growing more and more saturated by 
exactly what they try to escape.

2011 - 2015: Karel de Grote Hogeschool Bachelor in Audiovisuele Technieken - Fotografie
2017 - 2021: KASK School of Arts Gent Master in Beeldende Kunsten - Fotografie

nicksomers93@gmail.com   —   www.nicksomersphoto.com
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Pauline Vanden Neste
°1995, Soignies, België

Retour à La Louvière 
Il y a huit ans, j’ai quitté La Louvière. Toujours marquée dans son espace par un passé 
qui n’est plus, cette ancienne ville industrielle se cherche un devenir. La plupart de ceux 
que je connaissais sont partis, mais le retour au lieu d’où je viens est un retour à quelque 
chose de caché qui continue de m’y lier. 
Une sorte d’amour qui ne trouverait pas son chemin.

J’ai étudié la littérature pendant 5 ans à l’Université Libre de Bruxelles. A la fin de ce cursus, 
j’ai entamé des études de photographie à l’ESA le 75 à Bruxelles. J’ai travaillé pendant  
3 années autour du territoire. Cela fait deux ans qu’avec Tom Lyon nous menons un projet  
autour de la zone du canal de Bruxelles (“On est venu ici pour la vue”). Celui-ci a eu  
l’occasion d’être publié dans le magazine Médor.  
J’entame à présent un projet sur ma ville d’origine, La Louvière.  

paulinevandenneste@hotmail.com   —   www.instagram.com/pau.vdn/
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Selma Gurbuz
°1994, Tongeren, België

Mountain Top  山の頂

We zijn dromers, doeners en vooral strevers. We verlangen naar voldoening en zijn 
op weg naar datgene wat we wensen te bereiken. Ambitie is een behoefte die in onze 
menselijke aard ligt en vorm geeft aan onze maatschappij. 

Waarom voelen we ons lui, schuldig of nutteloos als we een paar dagen de pauzeknop 
indrukken? Waarom verwachten we van onszelf dat we moeten presteren?

In een steeds meer prestatiegerichte-maatschappij wordt de druk op het individu alsmaar 
groter. Hoe kunnen wij de balans vinden tussen ons doel en onszelf?

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

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

gurbuz.selma@hotmail.com   —   www.gurbuzselma.com
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Simen K. Lambrecht  — Unexposed Wild Card
°1993, Bergen, Noorwegen

Ik slaapwandel door de dagen 
dagen die geen ochtend kennen. 
Als uitgestrekte duinen korrelen ze voorbij de zonsopgang 
richting een hemel bij onzichtbaar licht. 
Veeg me bij elkaar, verzamel elke korrel op een hoopje
vergeet een moment        wat schoon is.
 
Ik loop verloren in ongevulde seconden. 
Haar onbestemdheid doet me dwalen, 
alles wordt weer opgevuld, 
alles wordt tastbaar, 
en valt in de diepe groeven van mijn te jonge handen, 
ik ben de tijd schuldig. 
Soms val ik naast haar, op een plek waar verloren seconden rust vonden. 
Er zijn geen ramen, deuren, muren, vloeren, ook geen dak. 
Het is daar waar niemand, iedereen, alles en niets is, bestaat, leeft en sterft. 
Ik hoor een adem, zie een hartslag, 
en vraag me af hoelang de seconde leeft voor hij weer sterft. 

Tid vil ha sin egen rett.

“Al een decennium lang ligt mijn slaappatroon overhoop, daardoor ben ik vaak moe, 
ingesloten en gestresseerd, zaken die ik liever niet zou zijn. Maar er zit ook een vrijheid 
in de nacht, in mijn dwalen in het donker. Misschien zoek ik onbewust de nacht op om 
vrij te breken van het dagelijkse ritme. De nacht is vrijgevochten. In de nacht zoek ik naar 
herkenning en vervreemding, de maan regeert met losse hand en belicht een wereld in 
halve grijstinten. Suggestie wordt hoofdzaak in een wereld die ik alleen ontdek. Kan ik de 
nacht redden als ik slaap?”

2015 - 2017 | Master in Architecture, KU Leuven, Gent (BE) / Beijing (CH) / Bergen (NO)
2020 - 2021 | Preparatory year Master of Fine Arts, KASK, Gent (BE) 

simen@jeanjacquescollective.org
www.jeanjacquescollective.org
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PhotoTWENS 2022  [ 10th edition ]
     
FOTOGRAFEN van 20 tot en met 29 jaar kunnen zich kandidaat stellen voor de jury- 
ronde 2022. 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 2022). 
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 2022. 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 2022). 
Envoyez un e-mail à info@exposed.eu et nous évaluerons votre candidature.

PHOTOGRAPHERS aged 20 to 29 can apply for the 2022 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 2022. E-mail your application to  
info@unexposed.eu and we will evaluate your candidacy.



—  41 —

Maak het de jury 
knap lastig

Kandidaatstelling
‘PhotoTWENS 2022’ 
info@unexposed.eu

Photo
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  Fotografie, een schot voor de boeg  
  Een vraag- en antwoordsessie over de toekomst van de fotografie.  

  Met Hendrik Leeman bezieler van Mediapunt LEEMAN 
  Vrijdag 10 september 2021 om 14u30
  Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
 
Wat is de toekomstige rol van de camera met de steeds groeiende ontwikkelingen 
van de smartphone in zijn kielzog. 
Hoe gaan we vandaag om met fotobeelden ... ? 
Welke technologische ontwikkelingen sluiten het best aan bij je persoonlijke  
verwachtingen als fotograaf.
Wat wil je publiek ervaren?

Na 42 jaar in dit leven heeft Hendrik Leeman daar een visie over.
Hij heeft de fotografie van dichtbij gevolgd: als fotograaf, als winkelier, als beheerder 
bij enkele overkoepelende inkooporganisaties ...

Salon des Refusés EXPO-Vitrine  
Doorlopend vanaf 3 september 2021
Huize Oosterlynck, Vlamingenstraat 79, 3000 Leuven

Leopold Oosterlynck, fotograaf op schijnbare rust, toont at 
random inzendingen die de jury van PhotoTWENS 2021 links 
liet liggen. Onbevangen visuele ontboezemingen staan je te 
wachten wanneer je voorbij zijn vitrine kuiert of jogt. Een glimp 
hiervan posten we op www.facebook.com/unexp0sed.

Randevenementen 
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T: 016 63 33 28  
W: http://www.mediapuntleeman.be

Leuvensesteenweg 223/1, 3390 Sint-Joris-Winge

Advies en verkoop van de uitmuntende Leica-fototoestellen en bij uitbreiding een  
kwalitatief gamma foto-, audio- en videotoestellen. Aansluitend kan u bij ons terecht 
voor hoogwaardige TV- en audio-configuraties met specialisatie in Sonos. 
We zijn Apple-dealer en beheersen bovendien alles wat PC behelst, inclusief  
netwerken en Voip-installaties.

Welkom


