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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 2022  — 10de editie
PhotoTWENS is het initiatief dat 10 jaar geleden werd vormgegeven en georgani-
seerd door het Leuvense fotografieplatform ‘Unexposed’ met de steun van de stad 
Leuven. Naast de gelegenheid om hierop met gepaste trots een glas te heffen, is 
het ook het moment om opnieuw scherp te stellen op het oorspronkelijke initiatief 
en wat we er met zijn allen, fotografen, juryleden, kandidaten, organisatoren en 
bezoekers, van gemaakt hebben. Afgaand op de uiteenlopende reacties, kunnen 
we tot de vaststelling komen dat de voornaamste doelstelling behaald werd. 
Een nieuwe generatie fotografen, twintigers, benutte gretig de kans zich te 
introduceren aan de ruimere fotografiegemeenschap door middel van de 
PhotoTWENS-tentoonstelling en de bijhorende tentoonstellingspublicatie.

Jaarlijks werden fotografen tussen de 20 en 30 jaar via de toonaangevende 
fotografiehogescholen (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en een sociale media- 
campagne uitgenodigd een fotoreeks rond een vrij thema in te sturen. Vervolgens 
selecteert een professionele jury de laureaten, die datzelfde jaar in september  
zullen tentoonstellen in de Kapel De Romaanse Poort te Leuven. Hiervoor  
konden we een beroep doen op vakkundige juryleden als Sofie Crabbé, Maureen 
Magerman, Gena Kagermanov, Karel Fonteyne, Stefan Vanthuyne, Nicky Aerts, 
Nick Hannes, Baudoin Lotin, Jean-Marc Bodson, Marie-Françoise Plissart, Eva 
Wittocx, Lore Stessel, Catherine Lemblé, Roel Jacobs, Tim Dirven, Koen Leemans, 
Mark Schaevers, Johan van Cauwenberge, Kaat Celis, Johan Swinnen, Lore Boon, 
Rik van Puymbroeck en Joep Bremmers. De volledige lijst per jaartal met in totaal 
274 laureaten vind je terug op onze website. 

In de marge van PhotoTWENS worden er ook randactiviteiten georganiseerd, ook 
dit jaar in samenwerking met KADOC-KU Leuven.

Voor de fotografen die deel uitmaken van Unexposed, is de jaarlijkse confrontatie 
met zoveel nieuwe fotografieprojecten en -inzichten een unieke gelegenheid om 
de tijdsgeest te vatten. 

Herman Vanaerschot

30CC/Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 Leuven

PhotoTWENS2021
3 — 19 september 2021
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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. 

De foto’s belanden op een tafel, een scherm, in de handen van juryleden, 
gewikt, gewogen, kritisch bekeken. Een enkele reeks unaniem goed-
gekeurd, een handvol anderen overtuigend genoeg, sommigen verdelen
groots, sommige verdwijnen klein, de stem net niet luid genoeg bevon-
den. Waarom?

De foto’s hangen in een ruimte, klaar voor duizenden nieuwe ogen. Niet 
kritisch deze keer, maar nieuwsgierig, verkennend, open. Ze worden be- 
keken, 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 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 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 een- 
voudig, maar onnoemelijk complex, als een foto. 

Nathalie Vissers, Laureate PhotoTWENS 2016.
 
De edities van PhotoTWENS 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 
onderzoeken en te begrijpen wat ze in de kijkers teweeg brengen.

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

De laureaten  
Amber Dooms
Aurelien Goubau
Axelle Van Meel
Charley Croonen
Eloïse Brunet
Giada Cicchetti
Hanne Bracaval
Kayin Luys
Laura Bamps
Louise D’ Eer
Lyoz Bandie
Marie Peeters
Sten Ceulemans
Steyn Van Roey
Tiene Carlier
Rainy Siagian
Rhune Bervoet
Lennert Berx (Unexposed Wild Card)

De juryvergadering met Maureen Magerman, Gena Kagermanov en Sofie Crabbé.
© Herman Vanaerschot

Arctic Paper award  
Amber Dooms
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Arctic Volume White — 250 g

Charley Croonen
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Arctic Volume White — 250 g

Eloïse Brunet
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Munken Pure Rough — 300 g

Sten Ceulemans
Reeks fotokaarten gedrukt op  
Munken Pure Rough — 300 g
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PhotoTWENS 2022

Maureen Magerman  coördinator educatieve master in de kunsten  
  LUCA School of Arts 

Het is op zich zinloos om te spreken over een gemene deler in deze bonte verzame- 
ling aan beeldende indrukken. Toch lijkt deze jonge generatie fotografen collectief 
afscheid te nemen van het strikt fotografische beeld. De foto’s dienen niet langer als 
een venster op de werkelijkheid maar zijn een visualisatie van de verbinding die de 
fotograaf met de wereld aangaat. Deze kunstenaars staan het publiek een genereuze 
blik naar binnen toe. Het bewust manipuleren van de camera, de beeldtaal, de drager 
en de techniek doelt niet op het bereik van een foto maar bestaat als neerslag van 
een voorbije fotografische handeling. Het fotograferen wordt ‘een reden om samen 
tijd te spenderen’, om het (eigen) verleden te begrijpen en om persoonlijke transfor-
maties en posities te markeren. De laureaten reiken het publiek de hand om aandacht 
te hebben voor kleine dingen zoals een vers uit een gedicht, een vergeten historisch 
fenomeen, een absurditeit of ontmoeting met het vreemde of het vluchtige. Dit 
reduceert de waarde van het kijken allerminst, integendeel, de verwondering met 
specifieke kwesties stelt het publiek in staat de wereld te begrijpen in fotografische 
fragmenten. En dat is een opmerkelijke verdienste die in woelige tijden een aange-
naam rustpunt schenkt.

Sofie Crabbé  curator, researcher, gastprofessor LUCA School of Arts  
  (Mixed Media) en KASK School of Arts (Contemporary  
  Photography & History of Photography).

Er waren 63 inzendingen voor PhotoTWENS 2022. Hieruit dienden we maximaal  
20 reeksen te weerhouden. De fotografische beelden die we hebben gekozen, wisten 
onze (esthetische) nieuwsgierigheid op te wekken. Ze prikkelden ons door hun 
concept of verhaal, hun zorgvuldige compositie, hun zelfstandigheid, hun 
consistentie, hun artistieke kwaliteit. We hebben in de uiteindelijke keuze van de 
reeksen ook gewaakt over de variatie aan uitdrukkingsvormen in de totaliteit van 
de tentoonstelling. Als jurylid heb je een verantwoordelijkheid. Ik maak er dan ook 
steeds een erezaak van om het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ik kijk reikhalzend 
uit naar de verdere evolutie van het werk van deze jonge fotografen/kunstenaars.

Gena Kagermanov  fotograaf - cineast - auteur

Persoonlijk vond ik het bijzonder fijn om uitgenodigd te worden als jurylid. Niet alleen 
om te zien wat er vandaag geproduceerd wordt aan fotografisch werk, maar ook 
omdat ik het heel boeiend vond om eenheid proberen te vinden binnen de selectie 
en zodoende een interessante tentoonstelling te helpen organiseren. 

De kwaliteit van het ingezonden werk en hun diversiteit hebben mij aangenaam  
verrast. Het was ook goed om te zien dat de nieuwe lichting fotografen los begint te 
komen van het traditionele gebruik van het medium. Ik denk dat het in de toekomst 
best wel interessant zou zijn om van Unexposed / PhotoTWENS een mini-festival te 
maken waarin ook enkele gevestigde namen aan bod kunnen komen voor meer 
wisselwerking met de jonge talenten.
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Amber Dooms  
°1998, Leuven, België

2020 - 2023:  LUCA School of Arts - Brussel - Professionele bachelor fotografie
  
An ugly fish tank plant
Last year I bought 2 fish. Ursus Minus, a fat orange gold fish, and Ursus Magnum, a 
black fish with funny wide eyes. You know, like the eyes of Sid in Ice age. I bought 
them one of those fake plastic plants for in there fish thank. 
The other day I was watching them, swimming between the four glass windows, with 
the ugly fake plant in the middle, and I felt angry. I took my fish and flushed them down 
the toilet. On the way to a wonderful magical world, I thought. A world where plants 
are real and beautiful. Off to the sea.

People used to embrace their imaginary world: what they saw as their imagination,  
we see now as a sick mind. Humans try to find logic in everything, we try to distract 
ourselves by giving explanations to everything. We’re turning into robots, the planet  
of our imagination is dying out like dinos and mammoths did. 
Playing with different identities, I will guide you through different worlds of my  
imagination. I made a gated community that is a dizzying representation of my greatest 
desires, but also of what I so desperately want to flee from in this society.

Amber Dooms works analogously with different types of formats and cameras. She does 
this to deal more consciously and more slowly with her images, in an era full of stress  
and chaos. This also gives her the opportunity to approach her work more critically. 
Amber’s photography is inspired by the fantasy world that takes place in our sub- 
conscious. there are so many possibilities in the world of our imaginations. She converts 
her own fictional or non-fiction stories into images. She’s still figuring out who she is as  
a person and as an artist, which of all her roles she wants to play in this theatrical piece.

amber_dooms@hotmail.com

PhotoTWENS 2022
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Aurelien Goubau  
°1996, Ukkel, België  

2017 - 2019:  Master degree in Bioscience engineering 
2019 - 2022:  Ecole supérieure des Arts le 75

After passing university, Aurelien decided to devote himself fully to photography. 
His work alternates between documentary work and journalism. His graduation project, 
Znamya, in Northern Russia, is his most important work.

In the 1990s, a team of Russian scientists used a giant space mirror to reflect sunlight 
back to earth, with the aim of lighting up Northern Russia during the polar night. 
It worked. For a few seconds. The project was called “Znamya”. In 2021, a similar 
project was announced by the Governor of the city of Murmansk, who promised  
his inhabitants the construction of an artificial sun above his city. In doing so, the  
governor of the region is fulfilling Znamya’s old ambitions, but just like him, these  
populist announcements seem closer to another utopia than to reality.

These projects adequately represent the imagination of the contemporary world. 
This experiment can be seen as a spectacular and far-fetched experience destined  
to sink into oblivion, but also as a cautionary tale, representative of the state of mind  
of modern times. Can technology turn night into day?

I went to Northern Russia, to the Murmansk region, to see what was left of Znamya’s 
spirit. I plunged into the night and met the people and the landscapes. As the night 
wore on, I delved into each individual story and the dream of each house.

aurelien.goubau@gmail.com
aureliengoubau.net
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Axelle Van Meel   
°2000, Hasselt, België

2018 - 2021:  Academische Bachelor Beeldende Kunsten Fotografie LUCA School of Arts, 
campus C-mine BE
2021-2022:  Master Beeldende Kunsten Fotografie op LUCA School of Arts, campus C-mine BE
Residenties
2021: Boekenbinden en ontwerpen met Teun Van Der Heijden and Anton Kuster

‘Sea of Minds’ is Axelle’s bachelor afstudeerproject. Het is een gemixt mediawerk 
gemaakt met fysiek bewerkte polaroids en fysiek bewerkte diafilm. In Sea of Minds wordt 
de mogelijkheid verkend om herinneringen en hun emoties te visualiseren. Herinneringen 
omvatten emoties en gebeurtenissen. Die zijn voor iedereen anders en in een bepaalde 
zin toch hetzelfde.

In Sea of Minds nodigt Axelle de kijkers uit mee te reizen doorheen het menselijk 
geheugen. Dit om hun eigen herinneringen te herbeleven en na te denken over hun 
waarheid. De beelden in dit werk zijn gebaseerd op zowel collectieve als persoonlijke 
herinneringen. De schade en bewerkingen op zowel de dia’s als polaroids staan symbool 
voor de schade die emoties achterlaten op herinneringen. Deze zijn daardoor subjectief.

axelle.vanmeel@outlook.com
https://axellevanmeel.cargo.site/
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Charley Croonen   
°1998, Amsterdam, Nederland  

2020 - 2022:  LUCA School of Arts te Brussel. 3e leerjaar.

In deze reeks verbeeld ik een moment tussen twee gebeurtenissen in. Ik speel 
met het gegeven dat er iets staat te gebeuren of net heeft plaatsgevonden: 
de spanning net voor een gebeurtenis of een moment van reflectie achteraf. 

Op de beelden zijn geënsceneerde situaties te zien die uit een aantal onder- 
delen bestaan. De ruimtes waarin men zich als kijker begeeft, zijn maquettes.  
In de achtergrond zijn beelden te zien (afkomstig uit mijn eigen archief en beelden 
van Henri Cartier-Bresson en Robert Adams) die de maquettes in een omgeving 
plaatsen. De lichtinval in de ruimtes zorgt voor een suggestie van tijd. Op deze 
manier tracht ik een verhalende spanning te creëren in de beelden. 
Mijn handschrift binnen de fotografie kenmerkt zich vaak door sterke licht-donker-
contrasten en monochrome elementen die ook in deze reeks terug te vinden is. 

Dit werk is verwezenlijkt in 2021 tijdens mijn studie aan Luca School of Arts. 

charley.croonen@klaarbeeld.nl 
Instagram: CharleyCroonen
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Eloïse Brunet   
°1996, Toulouse, France

Photographe Française installée à Bruxelles. Ma pratique s’articule autour de la 
photographie et du film. Mes images tentent de donner une certaine forme de 
visibilité aux présences muettes.
Diplômée en juin 2022 de l’école supérieure L’ESA Le 75. 

Santa Eulalia de Gallego est un village au Nord de l’Espagne, dans la région 
d’Aragon. Un plateau de calcaire, niché dans les reliefs montagneux aux limites 
de la plaine de Huesca, marqué par l’exode rural. Ce paysage, je le connais bien 
pour y être montée chaque année durant mon enfance. À la recherche des traces 
de mon histoire, j’ai rencontré Miguelin. Je me souviens de cet enfant qui se tenait 
à l’écart des autres, préférant la compagnie des anciens à celle des gens de son 
âge. Miguelin est devenu berger et continue de raconter à celles et ceux qui 
veulent l’entendre, les histoires des générations passées. Il me confie un jour qu’il 
est inculpé pour complicité dans une affaire de détention de drogue et attend 
son jugement.  Au fil de mes retours, je tente de saisir en images ce corps rompu 
et sans-âge, qui se penche vers la terre. Malgré l’incertitude, Miguelin ne flanche 
pas. Les bêtes n’attendent pas.
 
eloisebrunet@le75.be
http://eloisebrunet.com
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Giada Cicchetti 
°1997, Roma, Italy

Giada is an Italian visual artist based in Ghent and Roma. She’s currently attending the 
Master in Photography at the Royal Academy of Fine Arts Gent (KASK). 
Her work dives into the human, researches the deepest desires and demons, and arises
with a visual imaginary that embraces a collective feeling. She also uses photography in 
combination with other mediums, texts and films.
Thanks to crowdfunding she’s currently working on her first self-published photobook 
“the sun beyond your eyes”, which will be out by January 2023.

“La ballata del rimorso” is a project about the nature of mental distress and its 
relation to body and movement. The work departs from the study of a specific 
phenomenon of hysteric behavior that originated in the Middle Ages in South Italy: 
Tarantismo.
Tarantismo was a healing ritual for the infection caused by the bite of a Tarantula, 
that occurred mainly in women. The ritual would bring the poisoned woman to a 
trance state that could heal her from the spider’s poison. But the Tarantula is 
considered today a myth: it is proven that its poison represents any danger to 
humans. Therefore, the reason for this female malaise is led back to the condition 
of discomfort and oppression in which those women used to live. It’s interesting to 
reflect on the meaning of this ritual, which was for those women a moment of 
liberation and emancipation.

This photographic series focuses on the mythological aspect of Tarantism, reflecting 
on the symbol of Tarantula and its power to reveal an untold reality. The work was the 
result of a collaboration with 4 performers, who gave shape to 4 female characters 
that Giada imagined, affected by ailments caused by the bite of a tarantula, today. 
The project is therefore based on this short story that is presented as audio. The work 
is mainly photographic but also contaminated by installation, as the collaboration led 
to the creation of a puppet and a video performance.

“La ballata del rimorso” will be exhibited in Centrale Festival 2022, and part of it 
have been shown at:
2021 “A New Beginning”, PHmuseum days, Bologna; 
2021 “MOJO”, Charta Festival, Roma;
2021 “Obsessions”, Tête Gallery, Berlin
 
giada.cicchetti@gmail.com
https://www.giadacicchetti.com/
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Hanne Bracaval 
°1995, Wilrijk, België

2018:  Bachelor Fotografie, KASK, Gent
2020: Master Fotografie, KASK, Gent
2020: Stage, BREEDBEELD vzw, In Side Out 

‘In de diepte van mijn zijn’ is een autobiografisch project. Via beeldtaal probeert 
Hanne haar mentale pijn te verlichten en zichzelf te uiten. Haar kwetsbaarheid is 
tastbaar aanwezig in elk beeld. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleur en met 
Iphone-beelden. In de beginfase fotografeerde ze zelfs met een Ipod. Dit zorgt 
voor een geheel eigen esthetiek. 

Zonder woorden, als een visueel dagboek, wordt getoond wat de buitenwereld 
normaal nooit te zien zou krijgen. De beelden spreken voor zich, zonder de 
ruimte voor interpretatie te beperken. Idealiter worden de beelden apart bekeken, 
in stilte en op een plaats waar geen contact met anderen gemaakt wordt, 
afgezonderd van de buitenwereld, net als Hanne. Ze is op zoek naar haar eigen 
plek binnen de maatschappij en leeft en werkt op haar eigen tempo. Net als in 
haar proces is eenzaamheid vaak als een rode draad doorheen de digitale beelden 
in de reeks opgenomen. Deze beelden zijn nauwelijks nabewerkt, de kleuren zijn 
net zoals de beelden de realiteit. Ze gebruikt slechts één filter bij haar gsm-
opnames, telkens op dezelfde manier. Via haar beelden stelt Hanne zichzelf 
bloot aan de buitenwereld en toont ze de echtheid van haar verhaal. 

info@hannebracaval.be
https://www.hannebracaval.be/
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Kayin Luys 
°1999, Hasselt, België

2021:  Student fotografie aan LUCA School of Arts Brussel. 

In mijn reeks ‘Don’t Trust Pretty Girls’ ga ik op zoek naar mijn plek binnen mijn 
Georgische schoonfamilie. In mijn zoektocht stuitte ik onder meer op intimiteit, maar 
ook afstandelijkheid. De camera is een manier om die afstandelijkheid te overbruggen 
en om volledig op dezelfde lijn te komen met mijn nieuwe familie. Het geeft me een 
reden om samen tijd te spenderen, om ze mee te nemen, om het land te bezoeken en 
om samen aan tafel te keuvelen over wat het betekent om als Georgiër in een ander 
land te leven. Zo wordt een handdruk bij aankomst plots een knuffel. 
 
Mijn project liet me realiseren dat ik al onvoorwaardelijk deel ben van mijn schoon-
familie. Dat ze van me houden, ook al spreken we niet dezelfde taal. Dat ze trots op 
me zijn, ook al begrijpen ze misschien niet altijd even goed wat ik nu precies doe. 
Dezelfde liefde voel ik voor hen en daarom ben ik dit project gestart.

Ik werk volledig analoog omdat de traagheid van het medium me de kans geeft om 
mijn onderwerp beter te leren kennen in plaats van in het wilde weg foto’s beginnen 
maken. 

kayin.luys@gmail.com
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Laura Bamps 
°1996, Tongeren, België

2018:  Master in de beeldende kunsten 
Verkorte bachelor fotografie LUCA School Of Arts in Genk. 
Ik wil van mijn passie mijn beroep maken, doen wat ik graag doe en vooral creatieve 
concepten tot leven brengen in prikkelende visuals. Mensen kunnen raken, ontroeren 
of verwonderen met mijn ontwerpen, is het uiteindelijke doel. In mijn werk focus ik 
me vooral op branding, editorial design en fotografie. 

We leven in een samenleving die gericht is op snelheid en vooruitgang waardoor 
we niet meer stilstaan bij de dingen rondom ons, maar deze slechts vluchtig 
waarnemen.
 
Laura Bamps tracht via beelden de snelheid van onze samenleving tot stilstand 
te brengen en mensen opnieuw te laten zich verwonderen over onze omgeving. 
Verwondering tracht ze op te wekken door heel alledaagse onderwerpen af te 
beelden. Door het abstraheren wordt het vertrouwde onbekend en wordt het 
element verheven tot een nieuwe dimensie van de werkelijkheid.
 
In haar werk wil ze een nieuwe tijdzone creëren d.m.v. foto en video waarin 
men op een meer beschouwelijke manier de dingen moet waarnemen.

laura.bamps@gmail.com
www.laurabamps.com
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Louise D’ Eer 
°1994, Gent, België

2019:  Opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Gent
Fotojournalist voor het kunst- en erfgoedmagazine OKV. 
Fotografe op culturele evenementen (bv. Memento Woordfestival Kortrijk). 

Haar fotoreeks ‘We Lying By Seasand’ toont de kuststad Oostende, een trekpleister die 
er in het kille januari verlaten bij ligt. In deze leegte ontmoeten stad en natuur 
elkaar en gaan ze met elkaar in dialoog. De eenzame dijk met zijn kale opgetrokken 
appartementsblokken is gehuld in hetzelfde grijs als dat van de uitgestrekte zee en 
beide worden afgebeeld als bestand tegen de tand des tijds. In deze enscenering 
dwaalt het individu doelloos rond. 

De fotoreeks is gekoppeld aan het gelijkgenaamde gedicht ‘We Lying By Seasand’ 
van Dylan Thomas. “For in this yellow grave of sand and sea, A calling for color calls 
with the wind”. Ook in de foto’s lijkt er een constante vraag naar meer kleur te zijn. 
De grijze kleuren wisselen elkaar af door blauw- en geeltinten die een hoopvolle glimp 
laten zien van de koude lentezon. Toch zijn de individuen die deze grijze wereld 
bewandelen, niet even deprimerend als hun omgeving. “The heavenly music over the 
sand, Sounds with the grains as they hurry, Hiding the golden mountains and mansions”. 
Mensen roepen, spelen en lachen. Er is altijd tijd om samen even in de zon te zitten. 

‘We Lying By Seasand’ is gefotografeerd met een analoge Hasselblad-camera die zorgt 
voort een uniek perspectief en filmische beelden. De zoektocht naar de connectie  
tussen stad, zee, strand en de poëtische woorden van Dylan Thomas wordt voortgezet 
in de Engelse kussteden Swansea, Brighton en Margate.

louise.lcdeer@gmail.com
https://louisephotography.cargo.site/
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Lyoz Bandie 
°1994, Saint-Benoît-la-Forêt, France

Originaire de Tours en France, Lyoz Bandie y étudie le droit pendant plusieurs années 
avant de venir s’installer en Belgique pour entamer des études artistiques. iel est 
diplômé.e avec grande distinction de l’École supérieur des Arts Saint-Luc de Liège en 
2021 et publie en autoédition son premier livre « I don’t have a name » témoin de la 
quête de son nouveau prénom. Jeune photographe queer, Lyoz questionne le genre 
dans un cheminement éclectique et pluridisciplinaire. Une recherche sensible à de 
nouvelles libertés. 

I don’t have a name

« Je n’ai pas de prénom » a été le constat
vertigineux que j’ai fais un jour. Ou plutôt,
je n’en en avait plus. L’ancien était comme un
vieux pull moche de famille qu’on nous oblige à
porter. Il était démodé, trop grand, trop
petit, trop serré, étouffant. Trop féminin.

Un nom, c’est genré, un nom ça raconte une
histoire, un nom, on peut en changer. En
changer. Oui mais lequel ? Comment choisir ?
Cinq noms se succèdent et sont des identités
passées, potentielles, attribuées ou appropriées.

« I don’t have a name » est l’histoire de ma
poursuite obsessionnelle d’un nouveau prénom,
étape essentielle à mon cheminement et ma
transition sociale. C’est le témoin d’un
questionnement de genre, qui d’une forme
plurielle et éclectique, raconte un parcours
queer non binaire. Une histoire intime et
sensible, un coming out, un plongeon entre les
genres, invitant chacun.e à interroger cette
construction sociale.  

lyozbandie@gmail.com
https://lyozbandie.myportfolio.com/
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Marie Peeters 
°2002, Leuven, België

2020:  Secundair diploma fotografie, Colomaplus Mechelen. 
September 2020:  Start academische bachelor beeldende kunsten, Sint Lukas Brussel, 
LUCA School of Arts.
Ik geef paardrijlessen en ik rijd zelf op competitief vlak jumping en eventing. 

Deze analoge beelden zijn een selectie uit de voorlopige reeks ‘Cohesive Being’. 
In januari 2022 ben ik begonnen met het creëren van beelden voor deze reeks waar 
ik nu nog steeds aan werkt. Ze zijn dus nog in volle ontwikkeling. 
Een band tussen paard en mens mondt in deze reeks uit in een visuele studie over 
intimiteit en verhoudingen. Perspectieven ontmoeten er elkaar wanneer de camera 
van persoon naar dier wordt overgedragen. 

Kortom het gaat dus vooral over de verhouding tussen paard en mens, hoe wij die 
beleven. Dit proberen we zo origineel mogelijk te visualiseren door het deels ook 
echt samen te maken. 

marie_peeter1s@hotmail.com



—  34 —



—  35 —

PhotoTWENS 2022

Sten Ceulemans 
°2001, Diest, België

2016 - 2020:  Kunsthumaniora PIKOH Hasselt in Audiovisuele Vorming.
2020 - 2021:  Opleiding beeldende kunsten met toespitsing in fotografie aan LUCA School of 
Arts Brussel. 
De meest serene onderwerpen spreken het luidst voor mij. Ik werk door stil te staan, te 
reflecteren, te kijken en zoeken naar wat we meestal over het oog zien. Ik wil mezelf laten 
vollopen met vragen die ik niet kan beantwoorden en een naratief speelveld ontwikkelen 
tussen beeld en kijker. 

De serie ‘I dug up the truth, I won’t tell what’ slaat terug op vertalingen en hoe we naar 
beelden kijken en hoe beelden met elkaar communiceren. Als ik dingen zie die me 
fascineren, probeer ik ze te onthouden of maak ik er schetsen van en reproduceer ik de 
sfeer en het onderwerp door het na te bouwen of op te zoeken en te fotograferen. 

Reproducties en vertalingen interigeren mij aangezien je van een bepaalde plek start en 
je uiteindelijk eindigt in een resultaat dat heel onverwachts kan zijn. Als wij beelden zien 
in de kunst, gebruiken we taal om er over te communiceren en de gevoelens die we er 
door krijgen te omvatten, waardoor we onze visies kunnen delen met elkaar. 

Taal bepaalt hoe we de wereld zien en beleven. Er is een fictieve wereld ontstaan waar 
niet alles klopt en met bepaalde wetten en machten wordt gespeeld. De afgebeelde 
taferelen tonen herkenbare voorwerpen en plekken, iets tijdloos en universeel. 

sten.ceulemans@gmail.com
https://stenceulemans.cargo.site
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Steyn Van Roey 
°1999, Brasschaat, België

2012-2018:  Audiovisuele Vorming, de! Kunsthumaniora Antwerpen
2018-2022:  Bachelor Beeldende kunst, LUCA School of Arts: campus Sint-Lukas Brussel
2022- ...     Master Beeldende kunst, LUCA School of Arts: campus Sint-Lukas Brussel

In mijn praktijk hecht ik veel belang aan tijd nemen voor dingen, stilstaan, herhalen, 
fysieke aanwezigheid, eenvoud in al zijn complexiteit, poëzie en humor. Ik vertaal dit 
in de vorm van performances, ingrepen en installaties. 

Hier onderneem ik wandelingen waarlangs ik op rotsen die ik tegenkom tekeningen 
uit mijn schetsboek overbreng. Het tekenproces zelf is het belangrijkste voor mij: dat 
toon ik. Na verloop van tijd vervaagt de tekening en is de foto ervan het enige restant. 

steynvanroey1999@gmail.com



—  38 —



—  39 —

PhotoTWENS 2022

Tiene Carlier 
°1995, Sint-Truiden, België

2012 - 2014:  Grafische vormgeving Sint-Lucas Antwerpen
2015 - 2018:  Sociaal werk aan Karel de Grote Hogeschool
2018 - 2021:  Fotografie LUCA campus Narafi

Sinds 2018:  Projectwerker en publieksbemiddelaar Cultuurcentrum De Bogaard in Sint-Truiden

Er wonen naar schatting 120 000 mensen zonder papieren in België. 
Zij kunnen enkel werken in het zwart en worden dus onderbetaald. 
Een huurcontract aangaan is voor hen dus vaak geen optie. 

Als oplossing voor hun woonstprobleem nemen ze het heft in eigen handen. 
Ze verenigen zich in collectieven en kraken leegstaande gebouwen. Van lege 
hotels tot oude kantoorgebouwen, van ziekenhuizen tot scholen: alles wat 
groot genoeg is om hen een veilige, tijdelijke thuishaven te bieden. 

Werken en wonen doen mensen zonder papieren dus ongeregistreerd. Hun 
problematiek treft velen in onze hoofdstad, maar blijft desondanks onzichtbaar. 
Deze reeks ‘Nomaden in Brussel’ toont levens die leven naast de onzen. 
Mensen die naar alle waarschijnlijkheid niet anders dan eeuwig nomade kunnen
zijn in dit kleine land. Dit is hoe zij wonen, hun plaats huiselijkheid geven, ondanks 
de constante tijdelijkheid.

tiene_carlier@hotmail.com
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Rainy Siagian 
°1994, Indonesië

2016 - 2018:  MFA in Visual Arts, School of Arts / KASK & Conservatory, Ghent, Belgium
2013 - 2016:  BA in Visual Arts, School of Arts / KASK & Conservatory, Ghent, Belgium

OTHER PROJECTS
2021:  Freelance Photographer, Reykjavik, Iceland 
2021:  Gallery Manager, Hverfisgalleri, Reykjavik, Iceland 
2021:  Exhibition host, Norræna Húsið, Reykjavík, Iceland
2020:  Intern Reykjavík Art Museum, Reykjavík, Iceland
2020:  Intern Studio Olafur Eliasson, Reykjavík, Iceland
2019:  Artist Residency, Gamli Skóli Arthouse, Hrísey, Iceland
2018:  Photographer NGO Wisnu Foundation, Bali, Indonesia

AWARDS
2019:  Nominee International Photography Grant

STORIES WE TELL OURSELVES (ongoing project) 
“For my mother. She inspires me to my first memorry of happiness.”

In “Stories We Tell Ourselves”, Rainy Siagian question the operating data collection in 
image-making. The imagery she captured of her mother, compels the viewers to inquire 
about the meaning behind her subject matter; Does the photograph evoke questions 
just as any image does?; What is objective and what is subjective in the story of the 
image?; What is the role of the photograph in directing the story and/or the image?

In an attempt to re-write and re-tell part of her memory and the present, Siagian 
triggers memories and feelings as reflection. While some images are carefully being 
constructed, others are incidental scenes she encounters in the daily life of her mother, 
thus images lay between both stages and reality. The truth and the stories behind the 
images, however, are known only between the two: herself and her mother. 
 

info@rainysiagian.com
www.rainysiagian.com 
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Rhune Bervoet   
°2001, Roeselare, België

2016:  Fotografie - Viso Mariakerke in Gent. 
2019 – 2022:  fotografie  bachelor jaar - Kask  & Conservatorium in Gent. 
 
Doe alsof je thuis bent
Een betere toekomst betekent voor mij het contact met elkaar en onszelf als sociale 
diersoorten te herstellen. Het leven als een absurd spel dat je niet alleen kunt spelen, 
waarin je de regels zelf kunt bepalen en naar je hand zetten. Tijdens de lockdown kwamen 
mensen dichter bij zichzelf maar ik denk dat de tijd rijp is voor een terugkeer naar elkaar.
Er is één centrale vraag die ik me doorheen mijn leven vaak heb gesteld. Wat is een thuis? 
Hoe is het om je ergens thuis te voelen? Ikzelf ben opgegroeid in een disfunctioneel gezin 
en voelde me steeds als een onbekende in mijn eigen huis. 

Ik ging bij mensen aanbellen met de vraag of ik hun woning kon gebruiken als ‘decor’ en 
ik ging op zoek naar mensen op straat die voor een dag een personage wensten te worden 
en doen alsof ze thuis waren in die onbekende huizen. De bedoeling van dit project was 
een bevreemdende nep-realiteit te maken gebaseerd op hoe abstract het aspect van 
thuiszijn door mij ervaren wordt. 

Daarnaast gaat dit werk ook gewoon over mijn fascinatie voor de mens als fenomeen op 
zich. Over aanraking en tederheid. Over liefde en connectie, over warmte en wederzijds 
vertrouwen. Over de kracht van fotografie als podium en medium op zich. 
 

rhune.bervoet@student.hogent.be
https://www.instagram.com/rhunebervoet/
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Lennert Berx — Unexposed Wild Card  
°1996, Hasselt, België

2020:  Afgestudeerd als master in beeldende kunsten en fotografie - LUCA School of Arts 
campus C-mine
2020:  Winnaar Wanatoe prijs met project ‘Onkruid’
2022:  Studeert educatieve master in de beeldende kunsten aan LUCA School of Arts 
campus C-mine
Actief als beeldend kunstenaar en fotograaf, freelance fotograaf (Kunstvanger) en freelance 
begeleider (Villa Basta)

In ‘Exodus of the Butterfly’ probeer ik op een intieme manier het leven van mijn 
grootmoeder, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer, visueel te vertalen. Hoe beïnvloedt 
de ziekte haar leven en de mensen in haar omgeving? In de beelden die ik maakte, 
probeer ik de gemengde emoties zoals verdriet, hoop, een verlangen naar verloren 
nostalgie, eenzaamheid, isolatie en routine vast te leggen die wij, net als zij, ervaren bij 
dit moeilijke proces van achteruitgang.

Door een verlies van haar korte- en langetermijngeheugen, is haar gedrag veranderd 
en haar persoonlijkheid en identiteit grotendeels verloren gegaan.
Herken ik mijn grootmoeder nog in de routinematige handelingen die ze uitvoert? 
Herken ik haar nog aan de emoties die ze uit?

Het werk dient als een zoektocht naar wat is en wat was, en als copingmechanisme en 
bewustwording voor zowel mezelf als andere mensen die met deze ziekte te maken 
hebben gehad.  Daarnaast geeft het een inzicht in hoe deze ziekte zich manifesteert 
op manieren die we anders niet meteen zouden opmerken. 

Ik koos voor polaroid omdat het me in staat stelde te communiceren met mijn groot-
moeder via een medium dat ze nog kende. Vaak was ze op de tijd dat deze foto’s 
ontwikkeld waren al vergeten dat ik er eentje genomen had. Maar toch kwam er soms 
nog een moment van helderheid, dat ik via de gewone analoge fotografie of digitale 
beelden nooit bereikt zou hebben gehad. 

lennert-berx@hotmail.com
www.lennertberx.com
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1 PhotoTWENS 2022
  30CC Kapel Romaanse Poort 
  Brusselsestraat 63, Leuven
  Van 9 tem 25 SEPT. 2022   
  Open dagelijks van 10 tot 17 u.
  Tijdens weekends van 10 tot 18 u.
  Gesloten op maandag

2  KADOC - Stiltezoekers
  Vlamingenstraat 39, Leuven

  Van 1 SEPT. tem 30 OKT. 2022
  Open op weekdagen van 9 tot 17 u. —   
  Open op zaterdag en zondag van 10 tot 17 u.
  Gesloten op maandag 5 september
  Weekend 3-4 SEPT. en weekends OKT.  
  enkel open op zondag van 13 tot 17 u.

3  Huize Oosterlynck - Privéverzameling
  Vlamingenstraat 79, Leuven
  Van 10 tem 25 SEPT. 2022 
  Open tijdens de weekends van 10 tot 17u.

3

PhotoCircuit 
2022
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Fotografisch werk van o.a.
Georges Vercheval (BE) 

Eric Dessert (FR)
Timo Van Luijk (FIN/BE)
Pentti Sammallahti (FIN) 
Johan Van Cutsem (BE)

Marc Deneyer (BE/FR)
Guy Hersant (FR)

Jean-Louis Schoellkopf (FR) 
Baudoin Lotin (BE)

Walter De Mulder (BE)
Nicole Halsberghe (BE)

Beate Knop (DE/BE)
Michaël Gnade (DE)

Weekends: 10 en 11 SEPT. van 10 tot 17 u.
17 en 18 SEPT. van 10 tot 17 u.

24 en 25 SEPT. van 10 tot 17 u.

Huize Oosterlynck
Vlamingenstraat 79, Leuven

expo privéverzameling

PhotoCircuit tentoonstelling
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Senegal  © Guy Hersant
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Magic - Tales of Silence   ‘SPELL’ - p. 83   © Karel Fonteyne
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Stiltefotografen  l  
Pandgang 
UNEXPOSED ging in op de suggestie van 
KADOC om in het kader van de tentoonstelling 
‘Stiltezoekers’ op zoek te gaan naar foto’s en 
fotografen die stilte in beeld brengen. 
De 5 fotografen en leden van Unexposed 
nodigden elk een fotograaf uit die een 
bijzondere band met stilte in haar of zijn 
fotografische beeldtaal ontwikkelde. 
Beelden die voor sommigen haast religieuze 
connotaties krijgen.

Karel Fonteyne  l  Herman Vanaerschot
Taca Sui  l  Leopold Oosterlynck 
Piet Vranckx  l  Pol Leemans  
Jo Vangrootloon  l  Paul Laes
Julien Coulommier  l  Walter Van der Perren
Willy Robbeets  l  Hommage

KU Leuven Kadoc. Erfgoedinstelling met een hart voor fotografie.
Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed op 
uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en ontwik-
kelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie. KADOC – 
documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de 
KU Leuven – is het centrum dat zich toelegt op de bewaring, de ontsluiting en het 
onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van die wisselwerking 
tussen religie, cultuur en samenleving. Onder meer publicaties en tentoonstellingen 
brengen het verleden naar alle geïnteresseerden.
Fotografie is belangrijk voor KADOC. Niet alleen worden er duizenden historische 
foto’s – van daguerreotypie tot digitale snapshot – bewaard. Regelmatig toont het 
centrum een selectie daaruit aan het publiek en geeft het ruimte aan jong talent.

KADOC 
Vlamingenstraat 39, Leuven
Van 1 SEPT. tem 30 OKT.
Openingsuren zie p. 46

Stiltezoekers  l  Kapel
Stiltezoekers. Ze bestaan in allerlei maten 
en gewichten. Je hebt er die klein en 
schattig zijn en moeilijk uit hun woorden 
komen. Anderen zijn iets groter en zoeken 
tijdens het weekend of hun hele leven lang 
afgelegen plekken op. En dan hebben we 
het nog niet over de welbespraakte 
activisten die de wereld opnieuw wat 
stiller willen maken. 
Wat deze stiltezoekers bindt, is dat ze iets 
zoeken. Ze doen dat niet alleen vandaag, 
maar ze doen dat al eeuwenlang. 

De tentoonstelling ‘Stiltezoekers. In de klas 
en in de wereld’ is opgebouwd rond zes 
betekenisvolle plekken waar de stiltezoeker 
effectief stilte heeft gevonden of kan vinden. 
Centraal daarbij staan de verschillende 
vormen van stilte die sinds de 17de eeuw in 
onze klaslokalen en schoolgebouwen te horen 
waren. Ben je zelf op zoek naar stilte? Kom 
dan langs en raak geïnspireerd door de vele 
verhalen die de geschiedenis van stilte ons 
kan vertellen. 
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© Julien Colommier



—  51 —

Photo circuit 2022 
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Julien Coulommier  l  Fotografie als witte magie   
°1922  +2014 

Zijn vertrekpunt waren beelden van de werkelijkheid die Julien zelf inkleurde vanuit zijn 
temperament, zijn gevoelens. Zijn ‘subjectieve fotografie’ was geboren. Hij sloot daarbij 
aan bij avant-gardekunstenaars als Man Ray en Moholy Nagy. Fotografie was tot dan 
immers een wereld van mooie gekende plaatjes. Julien Coulommier doorbrak die traditie.

Hij was ook de compagnon de route van Marcel Broodthaers, in goed gezelschap dus om 
heilige huisjes te slopen. Hij wordt algemeen erkend als één van de grondleggers van 
de creatieve fotografie in België en ontving in 1988 de staatsprijs voor beeldende kunst.
Doorheen zijn foto’s worden wij stille getuigen van een doorleefd en poëtisch kijken.

jan.coulommier@telenet.be

Walter Van der Perren  l  Verborgen lichtheid     

Ik had het genoegen Julien Coulommier verschillende keren te ontmoeten. 
Er werd weinig gepraat en veel gekeken, de stilte werd een vruchtbare muze. 
Stil-staan en verwonderd kijken vanuit niet evidente perspectieven … beelden 
ontdekken en boetseren los van voorgekauwde patronen … stilte koesteren om te 
zien en te voelen … 
Als toeschouwer krijg je toegang tot de zoekende blik en zo tot je eigen geschiedenis.

walter@wvdp.be
wvdp.be

© Walter Van der Perren
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Consécration  ‘SPELL’ - p. 139   © Karel Fonteyne
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Karel Fonteyne  l  Tales of Silence
Karel Fonteyne gebruikt de fotografie zoals een schrijver zijn woorden gebruikt om 
elke keer opnieuw een unieke wereld te creëren. Die wereld verwart ons, want zij 
situeert zich tussen het onmogelijke en de realiteit.
Hij vertrekt van een intuïtief aanvoelen dat hij laat rijpen en evolueren. Meestal geeft 
hij zijn ideeën eerst vorm aan de hand van schetsen om tot de gewenste compositie 
te komen. De uiteindelijke opstelling en uitvoering gebeuren dan vlot. Vaak is het maar 
wanneer het hele proces is afgewerkt dat de kunstenaar zelf de betekenis van zijn 
oorspronkelijke intuïtie helemaal vat. Hij beleeft zijn kunst als de transformatie van 
een onbewuste inspiratie tot een leesbaar werk.
De compositie en de montage van de verschillende elementen van zijn werk zijn van 
essentieel belang. Zijn beelden maken indruk, want ze geven op subtiele wijze de tegen-
stelling weer tussen geweld en kwetsbaarheid, kracht en zwakte, schoonheid en gruwel.
Hij verkent het interne universum, maar nog meer dat van de toeschouwer. ‘Tales of 
Silence’, zetten aan tot reflectie en introspectie. De scènes baden dan ook in een stilte die 
bijna voelbaar weegt, geaccentueerd door de bijzondere manier waarop het concept ‘tijd’ 
wordt benaderd. De tijd lijkt opgeschort, bevroren: het is niet duidelijk of we kijken naar 
een moment of naar een eeuwigheid. Dat idee wordt weergegeven met sterke symbolen, 
maar vooral de ontdubbeling van één en dezelfde realiteit is een constante: het levende en 
het levenloze, het zichtbare en het onzichtbare, het aangeklede en het naakte, het robuuste 
en het fragiele, alsook wat werd beleefd tegenover dat wat enkel in een droom bestond.

karelfonteyne.com/

Herman Vanaerschot  l  _much longer than a day 
Karel Fonteyne weet met ‘SPELL’, de essentie van zijn œuvre te omsluiten in de stilte 
van een onmisbaar boek. En dat maakte indruk op mij. Vandaar mijn uitnodiging aan hem. 
Zelf toon ik foto’s als hommage aan 2 stiltezoekers; poolreiziger Dixie Dansercoer en mijn 
vader, Walther Vanaerschot. Ik onderschrijf mijn fotografisch werk als ‘Stilte voor de storm’.

_ much longer than a day - p. 11   © Herman Vanaerschot
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Taca Sui  l  Oden 
Tussen 2009 en 2012 reisde Taca Sui naar de diverse regio’s in het noorden van China 
die in het boek der Oden, een verzameling oude Chinese gedichten uit de 
confucianistische traditie, zijn beschreven.
Het hieruit onstane werk is tijdloos en niet seizoensgebonden; landschappen, interieurs, 
close-ups van planten en stenen hebben de zelfde stilte bewaard zoals beschreven in 
de oorspronkelijke uitgave.

Door het kleine formaat van de prints, 10 x 10 cm en de zacht monochrome grijstonen 
schept Taca Sui een sfeer van vertrouwen en intimiteit.
Het volledige werk omvat 9 bundels van elk 12 foto’s.

Leopold Oosterlynck  l  Het Umbrië van 
      Sint-Franciscus
Zes weken lang trok Leopold Oosterlynck met zijn ‘fieldcamera’ door het winterse 
landschap van Umbrië. Zijn keuze voor zwartwitfotografie en het winterlicht is niet 
toevallig. Eenzaam in confrontatie met de natuur heeft hij met deze foto’s een 
bescheiden bijdrage willen brengen tot het gedachtengoed van Franciscus van Assisi.

© Leopold Oosterlynck
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Paul Laes
‘Vienne’ maakt deel uit 
van één van mijn porte-
folio’s waarin ik foto’s 
toon van beelden die ik 
tijdens mijn ‘omzwervingen’  
tegen kom.

© Paul Laes
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Jo Vangrootloon 
Vastberadenheid van een kind op weg naar onbekend en toch bemind!
Om stil van te worden …  
   
N. Pittevils

© Jo Vangrootloon
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Piet Vranckx  l  Bermmonumenten  

Dagelijks verliezen we in het verkeer familieleden, vrienden en kennissen.
Het leed dat de nabestaanden ervaren brengt hen er dikwijls toe zelf een 
herdenkingsmonument(je) op te richten langs de weg waar het gebeurde.
Het bermmonument: de plaats waar een ogenblik van stilte past!
 

Pol Leemans  l Boedhisme in Myanmar 
Het boedhisme in Myanmar, voorheen Birma, is de belangrijkste religie in het land.
Boedhisme: een levenswijze van meditatie en stilte.
Digi platinumafdrukken.

© Pol Leemans
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Willy Robbeets  l  In memoriam  
°1949  +2022

Een groot verlies, onverwacht.
Onze trouwe medewerker en tevens een boeiend fotograaf, Willy Robbeets; steeds 
paraat voor opbouw en permanentie bij het “PhotoTWENS“ event.

Een Leica-fotograaf in hart en ziel, geïnspireerd door het wonderlijke “Ansel Adams” 
zone systeem, wat hij volledig beheerste.
Zwart-witfotografie was zijn passie!
Zowel kort bij huis als ver weg wist hij steeds het juiste onderwerp te belichten.
De herinneringen blijven doorlopen via zijn prachtige foto’s.
Dank U Willy!
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© Willy Robbeets



THE FIVE DIE HARDS FROM UNEXPOSED
10 jaar [Photo]TWENS – UNEXPOSED
     
10 jaar geleden trommelde Pol Leemans Leuvense fotografen op om zijn reeds lang 
gekoesterde droom te realiseren, een jaarlijks foto-event in Leuven. 

Het was de start van UNEXPOSED. In editie twee zag TWENS het daglicht, een 
ijsbrekend idee van Herman Vanaerschot. Het is een foto-event om de nieuwe 
lichting fotografen, twintigers, een podium te geven. Met dit initiatief dat van begin 
af gesteund werd door de stad Leuven waren we duidelijk pioniers. Een initiatief 
dat gesmaakt werd, want de laatste jaren werd het ijverig gekopieerd. 

Vanaf de eerste editie werd er gewerkt met een wisselende, externe en professionele 
jury. Doorheen het jureringsproces komen zij tot een consensus over het aantal 
geselecteerde werken voor de tentoonstelling in de Romaanse Poort. Een sterke 
formule die werkt en borg staat voor een hoogstaande selectie.

We zijn verheugd dat er de laatste jaren een groeiende diversiteit is zowel wat 
betreft deelnemende fotografen, alsook juryleden. Diversiteit op vlak van gender 
en herkomst. Ook voor de organiserende vrijwilligers waren er diverse pogingen 
om te vervellen naar een jonger en diverser team, helaas werd er telkens afgehaakt. 
Bleven over om aan de kar te trekken, vijf 60+ mannen die zich als vrijwilliger nog 
20 voelen.  

Vandaar mijn vurige oproep aan u allen die gepassioneerd zijn door fotografie en/of 
eventcommunicatie om ons te komen versterken, mail ons op info@unexposed.eu. 
Zo zetten we de vervelling in gang naar een jonger en divers team. 

Om het jubileumjaar te vieren tonen de organiserende fotografen ook voor het eerst 
eigen werk en werk van een voor hen inspirerende collega, dit in de context van het 
project Stiltezoekers in KADOC. 

Vorig jaar moesten we ook afscheid nemen van Willy Robeets, kort nadat hij nog 
geholpen had bij de uitwerking van de tentoonstelling in 2021. Willy was een trouwe 
ad-hocvrijwilliger en boeiende fotograaf. Als eerbetoon tonen we ook enkele van zijn 
foto’s in het project Stiltezoekers.

Walter Van der Perren
Unexposed

Unexposed teamdag Verbeke Foundation
Van lnks naar rechts: Herman Vanaerschot, 

Leopold Oosterlynck, Walter Van der Perren,
Pol Leemans en Paul Laes.

Foto: © Greet Witters
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Neem nu een abonnement op HART  
Je ontvangt 10× HART in je brievenbus  
+ een digitaal jaarabonnement  
Surf naar hart-magazine.be/abonneren
HART is sinds 2006 een toonaangevend Belgisch tijdschrift over beeldende kunst.


