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| Lies Van Wemmel

Bij de opening van het Filmhuis te Antwerpen in 1978, organiseerde ik er een eerste

fotografietentoonstelling. Toen kon ik nog niet vermoeden dat dit zou uitgroeien tot wat nu

het Fotografiecircuit Vlaanderen is. Een eerste vraag om de maandelijkse tentoonstellingen over

Foto Guy Voet

EVEN VOORAF

te nemen kwam van het cultuurcentrum van Turnhout. Daarna volgden andere cultuurcentra

uit Antwerpen en Brabant. Even later volgden Limburg en West-Vlaanderen en ten slotte
Oost-Vlaanderen. Momenteel doet het circuit 18 locaties aan. We kunnen dus terecht spreken
van een duidelijke spreiding over heel Vlaanderen.

Het circuit start nu, sinds de sluiting van het Filmhuis in 1987, in het Elcker-ik Centrum te
Antwerpen. Maandelijks begint een nieuwe, individuele tentoonstelling van een fotograaf er
haar tocht. Enkel in de zomerperiode is er een maand relatieve rust. Jaarlijks krijgen 11 nieuwe

fotografen een kans om hun werk te confronteren met een ruim publiek in de 18 cultuurcentra.
Dit betekent dat er op jaarbasis 198 tentoonstellingen georganiseerd worden, gespreid over
Vlaanderen.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen wil op die manier vooral de Vlaamse fotografen een

mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Op de eerste plaats wordt naar

kwaliteit en variatie gezocht bij die fotografen, die nog niet zoveel kansen gekregen hebben. De
lijst van alle fotografen, die ooit deelnamen aan het circuit, is indrukwekkend en er zijn er heel

wat die ondertussen naam hebben gemaakt, terwijl anderen in alle bescheidenheid verder werken.
Het Fotografiecircuit Vlaanderen vult duidelijk een leemte. Iedereen, die met fotografie begaan
is in Vlaanderen, weet dat de mogelijkheden voor fotografen om tentoon te stellen nog steeds

beperkt zijn. Het Fotografiecircuit koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform.
Op elke locatie is er een vast publiek gegroeid, maar worden ook telkens de vele bezoekers

van de cultuurcentra, al dan niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.
Het Fotografiecircuit wil dus duidelijk de stap zetten naar het grote publiek en zich niet enkel
richten tot de ‘kenners’.

Dat het Fotografiecircuit in zijn opzet slaagt, kan gemeten worden aan de talrijke aanvragen van
fotografen om tentoon te stellen en aan de positieve reacties van het al dan niet gespecialiseerde
publiek. Dat is uiteraard een stimulans om verder te gaan en nieuwe stappen te zetten.

Zo werd in 2006 voor de eerste maal in het FoMu te Antwerpen een overzichtstentoonstelling

gerealiseerd met een selectie uit het werk van fotografen die tijdens de periode 2003-2006 in
het kader van het Fotografiecircuit tentoonstelden. Dit gebeurde begin 2010 opnieuw voor

de fotografen van de seizoenen 2006-2009, in het najaar van 2012 voor de fotografen van de

seizoenen 2009-2012 en in het najaar van 2015 voor de fotografen van de seizoenen 2012-2015.
Deze brochure wil een overzicht bieden van de fotografen, die gedurende het seizoen 2017-2018

te Antwerpen starten met het tentoonstellen van hun werk. Als de tentoonstellingen voorbij

zijn, blijft ze de stille getuige van wat gebeurd is. Zij kan ook, zowel door het Fotografiecircuit
zelf als door de fotografen, gehanteerd worden als instrument om te informeren.

Ik wil dan ook graag allen danken, die een bijdrage hebben geleverd om deze publicatie tot

stand te brengen en die er ook voor zorgen dat het Fotografiecircuit op een vlotte manier door

Vlaanderen blijft rondreizen. Dit kan alleen maar door de inzet van zeer velen, en in het bijzonder
de medewerkers en de verantwoordelijken van het Elcker-ik Centrum en de deelnemende
cultuurcentra, zonder de fotografen zelf te vergeten. Hun werk geeft het Fotografiecircuit
Vlaanderen immers zijn bestaansrecht en -reden.
Jan Van Broeckhoven,
Coördinator.

Meer info?
Wie meer informatie wenst over het
Fotografiecircuit Vlaanderen of de
tweemaandelijkse nieuwsbrief ‘Foto-info’
wenst toegestuurd te krijgen kan contact
opnemen met Jan Van Broeckhoven,
coördinator: jan.van.broeckhoven@atv.be
+32 496 262 618
Fotografen die willen deelnemen aan het
circuit en wensen uitgenodigd te worden
voor de volgende selectie geven best hun
coördinaten aan hem door.
Alle exposities zijn gratis toegankelijk
Het fotografiecircuit is bijna twee jaar
onderweg. Wijzigingen zijn dus altijd
mogelijk. Indien u een bezoekje wil
brengen, is het dus best om vooraf even
contact op te nemen met de locatie in
kwestie of de website van de locatie te
raadplegen. Hou er ook rekening mee
dat sommige centra tijdens de vakantie
periodes gesloten zijn.

Fotografiecircuit Vlaanderen |
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1. ELCKER-IK CENTRUM
Breughelstraat 33, 2018 Antwerpen
+32 3 2186560
www.elcker-ik.be

7. CC ACHTEROLMEN
Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik
+32 89 569956
www.cultuurmaaseik.be

13. CC DE BROUCKERE
Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
+32 50 221150
www.ccdebrouckere.be

2. CC SINT-NIKLAAS, MUSEUMTHEATER
Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
+32 3 7783351
www.ccsint-niklaas.be

8. CC DE KIMPEL
Eikenlaan 25, 3740 Bilzen
+32 89 519530
www.dekimpel.be

14. CC IEPER-HET PERRON
Fochlaan 1, 8900 Ieper
+32 57 239480
www.acci.be

3. CC DE STER
A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek
+32 3 8669200
www.ccdester.willebroek.be

9. CC PALETHE
Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt
+32 11 645952
www.palethe.be

15. CC DE STEIGER
Waalvest, 8930 Menen
+32 56 515891
www.ccdesteiger.be

4. GC DE ZANDLOPER
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
+32 2 4607324
www.dezandloper.be

10. CC EVERGEM-STROMING
Weststraat 31, 9940 Evergem-Sleidinge
+32 9 3585100
www.evergem.be/cultuurcentrum

16. CC GULDENBERG
Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem
+32 56 433490
www.ccwevelgem.be

5. CC DE PLOTER
Kerkstraat 4, 1742 Ternat
+ 32 2 5824433
www.ccdeploter.be

11. CC GILDHOF
Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt
+32 51 428220
www.gildhof.be

17. HET GASTHUIS
Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot
+32 16 562505
www.hetgasthuis.be

6. CC ZWANEBERG
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg
+32 15 228356
www.zwaneberg.be

12. CULTUURHUIS DE LEEST
Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem
+32 51 337610
www.deleest.be

18. CC ’T AAMBEELD
della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar
+32 3 8772875
www.cultureelcentrumaarteslaar.be
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CHRIS WOLF

VANAF 2 OKTOBER 2017

MIJN JAAR MET DANIËL
Als fotograaf vindt Chris inspiratie in de
stedelijke omgeving waarin hij meestal
vertoeft. Met zijn camera legt hij situaties
vast die hem opvallen en zet hij zijn
persoonlijke indrukken van een plaats en
wat zich daar afspeelt om in beelden. Vaak
zijn dat mensen onderweg. Wie die mensen
zijn weet hij niet, vanwaar ze komen en
waar ze naartoe gaan evenmin.

Deze op straat gemaakte beelden – een
verzameling van momentopnamen,
typeringen van personen in samenhang
met een toevallige omgeving – werkt hij
vaak af in zwart/wit. De afwezigheid van
kleur zet de kijker er toe aan de beelden
op een andere manier te bekijken en
daardoor merkt hij die dingen op die anders
verborgen blijven.

De meeste foto’s neem Chris intuïtief,
zonder er al te veel bij na te denken. Als een
beeld goed zit voelt hij dat gewoon.
Wat hij met zijn straatbeelden precies toont
kan Chris moeilijk verwoorden. Achter
elke foto schuilt een eigen verhaal waarvan
maar enkele aspecten zichtbaar zijn. Veel
wordt verborgen, nog meer gesuggereerd. In
combinatie met de gevoelens en verbeelding
van de kijker kan daardoor iedereen er het
zijne van maken.
Naast het fotograferen van toevallige
situaties en gebeurtenissen maakt hij
ook vaak reportages van plaatsen of
evenementen. Niets is nl. leuker dan ergens
rustig rond te kuieren, de zaken aandachtig
te observeren en ze vanuit ongewone
gezichtshoeken en met een boeiende
kadrage in beeld te brengen. Door de diverse
beelden op gepaste wijze te combineren
probeert hij een goed beeld te geven van de
plaats of de gebeurtenis.
Tijdens zijn opleiding kwam hij ter
gelegenheid van één van de opdrachten in
contact met de Joodse leraar/kunstenaar
Daniël Von Weinberger en toen die hem
voorstelde als eindwerk een reportage over
hem en zijn werk te maken ging hij daar
graag op in. Meer dan een jaar lang mocht
Chris Daniël volgen: bij hem thuis, in zijn
atelier, in de academie met zijn leerlingen,
tijdens het gebed, aan het graf van zijn vader
… De fotoreeks “Mijn jaar met Daniël” is
daarvan het resultaat.
Zonder Daniël zelf duidelijk herkenbaar
in beeld te brengen krijgt de kijker toch
een duidelijk beeld van hem dankzij de
verschillende invalshoeken van waaruit
wordt belicht. Bijzonder aan de reeks is ook
dat bijna alle beelden een staand formaat
hebben, een formaat waar Chris zich
intuïtief door aangetrokken voelt.Chris
fotografeert digitaal en verwerkt ook zelf de
beelden. Daarnaast zorgt hij ook zelf voor
de volledige verdere afwerking: het maken
van afdrukken op mat papier, het uitsnijden
van de passe-partouts en het daarop
monteren van de foto’s.
CHRIS WOLF
0475 54 55 83
chrisw@yucom.be
www.chriswolf.be

Chris Wolf
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BERT VEREECKE

VANAF 6 NOVEMBER 2017

XÀBIA W34.0015
(…) plots vroeg hij me het land dat hij bezat
in kaart te brengen. Ik was nieuwsgierig,
had geen andere verbintenissen en dus
accepteerde ik de opdracht. Drie dagen
wandelde ik tot het uiterste punt van het
land en bij elke stap vroeg ik me steeds meer
af waarom hij me had ingehuurd.
(…)
Verontwaardigd overhandigde ik hem de
kaart, die hij aannam en opzij legde zonder
ze een blik te gunnen.
“Hier is alles al ontdekt.”, zei ik. “In het
gebied waar u me naartoe stuurde is
maar weinig wildernis meer over. Er zijn
overal wegen die de wouden en vlaktes
doorkruisen.”
“Dat weet ik.”, zei hij.
Ik werd kwaad omdat hij mijn tijd had
verkwanseld. “En toch zag ik tijdens mijn
gehele reis geen levende ziel.”
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“Dat weet ik. Maar heb je ontdekt waar de
wegen naartoe leiden?”
Uit : Lijnen, K. D. Wachter.
Tijdens een reis naar Xàbia, Alicante
Spanje, liet Bert Vereecke zich inspireren
door de ontmoeting tussen mens en natuur:
onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar
steeds verder van elkaar verwijderd.
In de natuur zijn de stilte en kalmte
compleet, doelloos en tijdloos. Als mens
merkt hij dat we de neiging hebben afstand
te nemen van de dingen die rust brengen,
voortgestuwd door de levens die we denken
te moeten leven.
Zijn beelden bevatten de ruis van het bos,
de zee en het beton. Ze drukken de obsessie
uit om onze eigen wildernis te willen
temmen.

BERT VEREECKE
0474 65 49 36
bpunt@telenet.be
www.the-b.be

LODEWIJK DE DECKER
VANAF 4 DECEMBER 2017

STREET VIBRANCE
Tijdens zijn periodes van werken, wonen en
reizen in Azië – alles opgeteld zo’n 7 jaar –
raakte Lodewijk De Decker gefascineerd door
het straatleven in de grootsteden. Duizenden
uren moet hij gewandeld hebben in Bangkok,
Hong Kong, Chiang Mai, Chengdu, Xian,
Kuala Lumpur, Singapore, Manila, Tokyo,
Kathmandu, Colombo, Lhasa en Beijing.
Het zalige slenteren en observeren, proeven
en praatjes slaan, het ontwaken van een stad
beleven, het nachtleven induiken, de pleinen,
boulevards, markten, wijken en tempels
ontdekken – hij zou het eindeloos kunnen
blijven doen, met blijvende verbazing en
verwondering. Het te voet doorkruisen van
een wereldstad zonder enig doel behalve
dan het dagelijkse straatleven observeren en
absorberen boeit hem meer dan het bezoeken
van klassieke “highlights”. Twee jaar geleden
ontdekte hij ook een manier om deze
fascinatie te delen : fotografie, meer bepaald

straatfotografie. Het jarenlang oefenen
van de kunst van het kijken en observeren
resulteert nu in een rake fotografische blik.
In zijn werk brengt hij geen boodschap, noch
een maatschappelijke visie of kritiek. Soms
weet de geportretteerde dat hij of zijn wordt
gefotografeerd, soms ook niet. Hoewel hij
het zeer goed kan vinden met de mensen in
Azië is Lodewijk als straatfotograaf passant,
buitenstaander. Maar wel met de bedoeling
een intimistische, respectvolle inkijk te geven
in het alledaagse leven in Azië. De reeks
“Street Vibrance” bundelt een aantal foto’s die
hij maakte in de Chinese steden Chengdu,
Xian, Lijiang en Hong Kong.
Na vijftien jaar motorreizen in Azië, Afrika en
Europa besloot Lodewijk eindelijk een camera
te kopen om wat reisfoto’s te maken. Tot zijn
grote verbazing raakte hij op korte tijd steeds
sterker geïnteresseerd in fotografie en haar
rijke geschiedenis. Vooral straatfotografie boeit

hem : als hij niet aan het fotograferen is in de
straten van Gent en Rijsel – dikwijls ‘s nachts
– of op reis in Azië is hij vaak te vinden op
fotografietentoonstellingen of verdiept hij zich
in het werk van bekende fotografen. Enkele
van zijn grote voorbeelden zijn Fan Ho en W.
Eugene Smith. Hij werkt momenteel aan een
meerjaars fotojournalistiek project rond de
laatste kloosterzusters in Vlaanderen samen
met journalist Valentijn Dumoulein, dat moet
resulteren in een reizende fototentoonstelling
en publicatie. Eén van zijn foto’s uit Hong
Kong werd onlangs geselecteerd voor de
National Geographic jaarkalender.
LODEWIJK DE DECKER
0472 51 46 71
lodewijk12@hotmail.com
www.lodewijk121.wixsite.com/portfolio

Lodewijk De Decker
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THIERRY VERBRUGGHE
VANAF 8 JANUARI 2018

NO PHOTOSHOP
In het dagelijkse leven werkt Thierry
Verbrugghe als technicus bij Proximus.
Daarnaast is hij al meer dan 20 jaar
gefascineerd door fotografie. Hij heeft dan
ook de volledige opleidingsmodule gevolgd
aan het CVO 3hofsteden te Tielt.

vorm van nabewerking ‘one picture, no
tricks’Levitation & Hadouken fotografie, zo
wordt deze vorm van fotografie beschreven.
Hierbij worden 2 foto’s over elkaar geplaatst
om de illusie te creëren dat de persoon op de
foto zweeft.

Waarom moeten reclame, modellen en alles
wat in een tijdschrift of krant verschijnt zo
gemanipuleerd worden? Waarom mag een
foto geen foto meer zijn? Veel mensen zijn
gebeten door de fotografie-microbe maar
durven hun foto’s niet te laten zien omdat ze
deze niet kunnen bewerken. Photoshop is de
nieuwe norm want er is altijd wel iets te dik,
te dun of er zit iets in de weg enz.

De uitdaging was om deze reeks te maken
met maar 1 foto. Dit is op zijn minst
bewonderenswaardig te noemen. Het
ongeloof van veel mensen, het fluisteren
van dit is niet mogelijk tot ‘er zal toch wel
photoshop gebruikt zijn’ is gewoon het
beste compliment dat je kan geven aan deze
fotograaf en aan al de mensen die er aan
meegewerkt hebben en die weten dat dit
toch mogelijk is. Een jaar vol bloed, zweet
en tranen en meer dan 44.000 foto’s.
Deze reeks kwam tot stand in het kader
van Portfolio (eindwerk) fotograaf 2016.
Afgenomen door CVO 3 hofsteden te Tielt.

Thierry heeft met dit project willen laten
zien dat het perfect mogelijk is om een
fotoreeks te maken over een thema dat
niet voor de hand ligt en dit zonder enige
8

| Thierry Verbrugghe

THIERRY VERBRUGGHE
0475 86 04 08
thierry.verbrugghe@proximus.be
www.facebook.com/thierryentevredenfotografie

YOURI DIRKX

VANAF 4 FEBRUARI 2018

STEREO
Youri Dirkx studeerde Fotokunst aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Anderlecht en aan het RHoK in Etterbeek.
Hij woont en werkt in Brussel.
Zijn werk komt tot nu toe voornamelijk
tot stand in de studio. Hij bedenkt
en ensceneert ‘een werkelijkheid’ en
fotografeert die.
STEREO is een reeks van 12 beelden,
georganiseerd in 2 duo’s aan de linkerkant,
een vierluik in het midden en opnieuw 2
duo’s aan de rechterkant.
Het uitgangspunt van deze reeks zijn twee
kleine figuurtjes van gips, een man en een
vrouw, die ooit bovenop de taarten stonden
van het communiefeest van Dirkx en zijn
zus . Het mannetje is sinds lang z’n hoofd
kwijt. Het vrouwtje is in tweeën gebarsten
ter hoogte van de heupen.
Met deze reeks wou Dirkx deze onooglijke
figuurtjes hun moment de gloire van vroeger
teruggeven. Door gebruik te maken van
studiobelichting en een macro-objectief
kon hij hen back in the spotlights zetten
en larger than life voorstellen. Door hen te
fotograferen, heeft hij tijdelijk hun verval
willen stoppen.
Enkele andere kleine objecten vervolledigen
de reeks: een gedroogd blad, dat Dirkx
toegestuurd kreeg van iemand vanuit Italië.
Een metalen blad, dat hij vond op een
wandelpad van een kerkhof in Praag. Een
View-Master schijfje over Firenze met o.a.
De Sabijnse Maagdenroof (sculptuur door
Giambologna, 1583) en Perseus die het
afgehakte hoofd van Medusa vasthoudt
(sculptuur door Benvenuto Cellini, 1545).
Tenslotte een gedroogde en verbrande roos.
Thematisch situeert deze reeks zich op de
raakvlakken tussen man en vrouw, leven en
dood, natuur en cultuur, behoud en verval.
Vandaar dat de beelden overwegend per
duo zijn georganiseerd, vandaar ook de titel.
Men kan STEREO zien als een kruising
tussen een versregel en een rebus, tussen een
palindroom en een Rorschachtest.

YOURI DIRKX
0472 83 91 37
youridirkx@hotmail.com
www.youridirkx.be

Youri Dirkx |
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CARL OVERSTEYNS
VANAF 5 MAART 2018

DE “BAM-EXPERIENCE”
DE TREIN ALS TELETIJDMACHINE
Carl Oversteyns is autodidact en zijn werk
heeft een documentair karakter.
Hij zwerft de wereld rond op zoek naar
sterke verhalen en dito beelden. Rode
draden zijn o.a. de impact van infrastructuur
op het al dan niet stedelijk landschap en de
vergankelijkheid in al zijn gedaanten.
De reeks die hier gepresenteerd wordt is het
resultaat van een reis door Siberië in 2015.
Hij stapte op de trein in Krasnoyarsk,
halverwege Moskou en Vladivostok, en
volgde het BAM-tracé. BAM staat voor
Baikal Amoer Magistral, het is een spoorlijn
die aangelegd is in de jaren ‘70 en ‘80 van
vorige eeuw, met een totale lengte van 5646

10 | Carl Oversteyns

km. De bedoeling was het schaars bewoond
deel ten noorden van het Baikalmeer te
ontsluiten, een verbinding te maken met de
Zee van Ochotsk en vooral de ontginning
van de rijke ondergrond.
Samen met de bouw van de spoorweg
werden nieuwe steden ontwikkeld zoals
Bratsk, Severobaikalsk en Tynda. Om
deze steden te bevolken werden mensen
aangetrokken met mooie vooruitzichten,
maar het is iets anders verlopen dan
gepland.
Samen met de val van de Sovjet Unie
viel in dit deel van Rusland de tijd stil.
De droom op een mooie toekomst werd
de grond ingeslagen, van de verdere

ontwikkeling valt tot op heden weinig
te merken.
Het gevolg, steden waar na de bouw
nog maar amper in geïnvesteerd is en
een ontvolking van ca. 25%, armoede
en schaarse goederen. Je waant je in de
voormalige Sovjet Unie.
Een ding is zeker, vroeg of laat keert
het tij, de rijke ondergrond zal hiervoor
verantwoordelijk zijn.
CARL OVERSTEYNS
0475.708.952
C_oversteyns@hotmail.com

PAUL DE KEYZER

VANAF 26 MAART 2018

BEWASEMDE KAMERS
Als kind kreeg Paul al vroeg een camera
in de handen gestopt door zijn vader die
onderwijzer was. Hij leerde ook foto’s
ontwikkelen in de DOKA. Op de leeftijd
van 6 jaar behaalde hij een eerste prijs in de
Gevaert Fotowedstrijd voor de jeugd. Zijn
eerste dia’s maakte hij op
Expo ‘58. Toch
werd hij geen fotograaf, maar apotheker.
‘s Avonds volgde Paul kunstonderwijs en
behaalde het diploma Hoger Middelbaar
Tekenen-Schilderen en later dat van Hoger
Middelbaar Vrije Grafiek, beide gevolgd
door tentoonstellingen. Hij tekende ook
vele jaren naar model. Fotograferen deed
hij vooral met het gezin op reis. Tijdens
een cursus Photoshop werd hij besmet

met het digitale fotovirus DFV. De laatste
5 jaar werkte hij koortsachtig (DFV) aan
verbetering (fotograferen) en verfijning
(nabewerken) van zijn fotografische
expressie.
De fotoreeks “BEWASEMDE KAMERS”
ontstond in Costa Rica. Tijdens een
tocht met fotoclubvrienden in het Park
Manuel Antonio belandde een van Pauls
fotolenzen in het water. Zelfs na uren
drogen onder de airco bleef de “lenskamer”
wazig, bewasemd. Toen hij die lens op
zijn camera klikte en een foto maakte,
stelde hij vast dat het zonlicht, dat door de
gordijnen binnensijpelde voor fascinerende
“lichtbellen” zorgde. In het besef van de

kortstondigheid van mooie dingen, maakte
hij, snel en bezeten, 50 foto’s van zijn
“bewasemde” hotelkamer. Dan gaf zijn lens
definitief de geest. Maar die geest leeft nu
verder in 50 poëtische foto’s.
PAUL DE KEYZER
03 454 35 06
dekeyzerwaumans@gmail.com
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JACQUES VANSPEYBROUCK
VANAF 23 APRIL 2018

OGENBLIKKEN VAN STILTE
Als autodidact in de fotografie begon hij ,
zoals de meeste amateur-fotografen bij een
fotoclub , waar een éérste technische bagage
werd opgestoken.
Maar al snel had hij door dat je eigen ding
doen in fotografie het belangrijkste is ,
gewoon tot jezelf komen en de beelden
creëren van- uit je gevoel , dat is waar hij
naar streeft.
Eénmaal de nodige technische kennis
opgestoken kon hij vrij zijn eigen ding gaan
doen.
Qua onderwerpen voor zijn foto’s heeft
hij geen voorkeuren , maar wel is hij van
oordeel dat een foto iets moet kunnen
oproepen bij de toeschouwer. Dat kan
zowel een stemming zijn of een droombeeld
of gewoon iets wat de kijker kan meenemen
in zijn / haar fantasie , als dat kan is voor
hem een foto geslaagd.
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Maar toch heeft hij een uitgesproken
voorliefde voor eenvoud , voor hem primeert
het onderwerp dat hij wil brengen waarbij
alles daarrond ballast wordt , zodat hij
eerder tot een minimalistische fotografie
komt.
De reeks “ Ogenblikken van stilte “ :
Stilte is niet alleen geen geluid , neen , het
zijn ook die momenten dat
je door het beeld volledig wordt opgeslorpt
waardoor de wereld ron- dom je vervaagt.
En al beleef je dit gevoel dan maar eventjes
, het geeft een gevoel van een volkomen
harmonie.
Met deze reeks tracht hij de toeschouwer
deelachtig te maken aan het
gevoel van absolute stilte dat meer is dan
alleen geen geluid .

JACQUES VANSPEYBROUCK
0485 23 15 93
jacques.vanspeybrouck@telenet.be

JOHAN EYKENS

VANAF 28 MEI 2018

HOW HISTORY IS MADE
Johan Eykens, een fotograaf van 29 jaar die
zichzelf kort omschrijft als een creatieveling
met een visie. Woonachtig te Antwerpen,
waar architectuur, mens en dier nooit ver
weg zijn, noemt hij zichzelf bevoorrecht.
De passie voor fotografie heeft hij pas
enkele jaren geleden verder ontwikkeld.
Volkomen logisch als je weet dat ook zijn
vader sinds zijn jeugd gepassioneerd was
door fotografie.
Met zijn Canon 6D full-frame camera trekt
hij er geregeld op uit om te gaan “urban
exploren”. Een apart segment binnen de
fotografie, welke zich toespits op het in
beeld brengen van verlaten plekken, waar
verval zijn intrede heeft gedaan. Sinds vier
jaar reist hij hiervoor doorheen Europa. Zo
bezocht hij onder andere oude ziekenhuizen,
scholen, kastelen, gevangenissen en theaters.

Een gebouw of fabriek die al jaren leegstaat
is voor velen een doorn in het oog, maar
niet voor Johan. In de gejaagde wereld anno
2017, waar alles binnen een tijdskader moet
worden verwerkt komt hij hier tot rust. De
stilte die er heerst op dergelijke locaties, zet
je aan het denken en helpt je mee een beeld
te schetsen over hun geschiedenis.

Leegstand of verval brengt ook een unieke
sfeer met zich mee die vaak bepaald wordt
door de omstandigheden van het moment.
Hij weet de grauwe of net feeërieke sfeer te
gebruiken om zijn foto’s een extra dimensie
te geven. Los daarvan geeft hij een unieke
twist aan een foto, waarin je hem als
fotograaf herkent.

Hetgeen “urban exploring” zo aantrekkelijk
maakt is het feit dat je een verlaten locatie
kan lezen als een boek. Vanaf je binnen
staat is het enkel dat wat je ziet, natuurlijke
elementen,vormen en lijnen die voor zich
spreken. Zonder de historie te kennen
kan je hieruit je eigen verhaal opmaken en
brengen. Eenmaal je een onderwerp hebt
gekozen is het aan de fotograaf om het
beeld te laten spreken, maar vaak brengt de
combinatie tussen kleuren en verval soelaas.

De selectie omvat beelden uit zowel de
begin periode als uit 2017 en dompelen u
hellemaal onder in de wereld van “urban
exploring”.
JOHAN EYKENS
0485 89 08 54
eykensjphotography@gmail.com
www.facebook.com/eykensJ.photography
www.flickr.com/photos/eykensjphotography
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KELLY DONCKERS
VANAF 25 JUNI 2018

FOOD SUPPLIERS
Kelly Donckers is een jonge fotografe
afkomstig uit Brecht in de Antwerpse
Noorderkempen. Toen ze op het einde van
haar middelbare school carrière een verdere
studiekeuze moest maken, rolde ze eerder
toevallig in de fotografie. Een goede keuze
is dit gebleken, want in 2017 studeerde
ze af aan de Karel de Grote hogeschool,
met een bachelor audiovisuele media
afstudeerrichting fotografie.

student het boek ‘de Hongerige Stad’ van
Caroline Steel. Door dit boek geraakte Kelly
geïnspireerd voor haar reeks.

Doorheen haar 3 jarige bachelor opleiding
ontdekte Kelly al snel waar haar passie lag,
documentaire fotografie. Het opgaan in de
omgeving, het obseveren en onderzoeken
van haar onderwerp, hierin lag haar passie.

Zo nam ze contact op met VW –
tuinderijen, een grote tomatenkweker in
Loenhout. De familie Vermeiren bracht
haar in contact met Mariusz en Alina. Een
koppel uit Polen. Mariusz en Alina werkten
al enkele jaren hier in België.

Zo ontstond haar eerste volledige
documentaire reeks ‘NAAM VAN REEKS’.
Deze maakte ze naar aanleiding van een
schoolopdracht. Voor deze opdracht las elke
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Ze groeide op omringd door groen, en de
daarbijhorende landbouw en tuinbouw. En
eigenlijk had dit haar altijd geïnterresseerd.
Wie waren die mensen die hier kwamen
helpen ons voedsel te telen? Waarom
kwamen ze naar hier?

KELLY DONCKERS
0472 62 08 09
kellydonckersfotografie@hotmail.com
www.kellydonckers.com

JASPER LEONARD

VANAF 3 SEPTEMBER 2018

RESIZED
Jasper Léonards passie voor beeld
ontwikkelde zich vanuit een vreemd
vertrekpunt, in het plezier dat hij
beleefde aan het onbesuisd prutsen aan
cameralenzen. Het zou de fotografie
niet heruitvinden, maar het heeft hem
wel gevormd tot de fotograaf die hij nu
is. Zijn beelden vandaag zijn nog steeds
schatplichtig aan die begindagen.
Zijn ‘lenzenproject’ lag ook aan de basis
van zijn masterproef in de Beeldende
Kunsten aan Sint Lucas Antwerpen in
2010. Eén van die lenzen was een 45 mm
Tilt-Shiftlens, waarbij het rubber aan de
lens zodanig geplooid wordt dat het beeld
op bepaalde plaatsen op karakteristieke
wijze aan scherpte verliest. Met het juiste
onderwerp en het juiste perspectief ziet
een reële scene er door dit miniatuureffect

al snel geënsceneerd uit. Onze hersenen
interpreteren Tilt-Shiftfoto’s onbewust als
beelden van iets zeer klein. Tilt-Shift zet je
als kijker op het verkeerde spoor, omdat je
ervan uitgaat dat het een miniatuurbeeld is.

JASPER LEONARD
0497866110
info@jasperleonard.be
www.jasperleonard.be

De voorbije jaren trok Jasper eropuit en
richtte zijn Tilt-Shiftlenzen op het leven.
Vanaf daken en kranen, kathedralen of
vanuit een luchtballon – de beste plekken
om het land in vogelperspectief in beeld te
krijgen.
Geen enkel beeld werd hierbij in scène
gezet. Het land ging gewoon zijn gang en
hij legde het vast.
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