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Aan de lezers van foto-info dat tweemaandelijks informatie brengt over het fotografiecircuit
Vlaanderen.
De informatie over het Fotografiecircuit Vlaanderen wordt via e-mail verspreid. Mocht u over een van
de tentoonstellingen nog meer informatie of een foto wensen kan u steeds contact opnemen.
Een brochure met de fotografen die gedurende dit seizoen starten wordt op eenvoudige vraag
bezorgd.
Indien u deze informatie niet meer via mail wenst te ontvangen zal u indien u dit meldt van de lijst
geschrapt worden.
Jan Van Broeckhoven
coördinator
+32 496 26 26 18
info: jan.van.broeckhoven@atv.be

KALENDER ELCKER-IK CENTRUM ANTWERPEN
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

OPENINGEN
Pieter Jan Meuwissen

maandag 1 oktober 2018 om 20u

Evie Ellen Lippens

maandag 5 november 2018 om 20u

Guido Van Den Troost

maandag 3 december 2018 om 20u
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Kalender fotografiecircuit Vlaanderen
oktober - november 2018
Elcker-Ik

Pieter Jan Meuwissen
Evie Ellen Lippens

1 oktober - 28 oktober
5 november - 30 november

CC Ter Dilft

Jasper Leonard
Pieter Jan Meuwissen

3 oktober - 5 november
7 november - 3 december

Cultuurcentrum De Ster

Kelly Donckers
Jasper Leonard

3 oktober - 5 november
7 november - 3 december

GC De Zandloper

Herman Van Den Boom
Kelly Donckers

3 oktober - 5 november
7 november - 3 december

Cultuurcentrum De Ploter

Jacques Van Speybrouck
Herman Van Den Boom

3 oktober - 5 november
7 november - 3 december

Cultuurcentrum Zwaneberg

Paul De Keyzer
Jacques Van Speybrouck

5 oktober - 6 november
9 november - 4 december

Cultuurcentrum Achterolmen

Carl Oversteyns
Paul De Keyzer

5 oktober - 7 november
9 november - 5 december

Cultuurcentrum De Kimpel

Youri Dirkx
Carl Oversteyns

5 oktober - 7 november
9 november - 5 december

Cultuurcentrum Palethe

Thierry Verbrugghe
Youri Dirkx

5 oktober - 7 november
9 november - 5 december

CC Evergem-Stroming

Lodewijk De Decker
Thierry Verbrugghe

8 oktober - 8 november
12 november - 8 december

CC Gildhof

Bert Vereecke
Lodewijk De Decker

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

Cultuurhuis De Leest

Chris Wolf
Bert Vereecke

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

Cultuurcentrum De Brouckere

Pieter Clicteur
Chris Wolf

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

CC Het Perron

Maarten Devoldere
Pieter Clicteur

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

Cultuurcentrum De Steiger

Miranda Schmitz
Maarten Devoldere

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

Cultuurcentrum Guldenberg

Dirk Roseport
Miranda Schmitz

8 oktober - 8 november
12 november - 6 december

Het Gasthuis

Loes Geuens
Dirk Roseport

9 oktober - 9 november
13 november - 7 december

Cultuurcentrum ‘t Aambeeld

Bart Hendrickx
Loes Geuens

9 oktober - 9 november
13 november - 7 december

Opgelet! Tijdens de vakantieperiodes kunnen de centra tijdelijk gesloten zijn of andere openingsuren
hanteren. Gelieve daarom hun websites te raadplegen.
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Pieter Jan Meuwissen

From the Dust lands

De klimaatopwarming lijkt te zorgen voor een ongeziene catastrofe. De stijgende
temperaturen en dalende neerslag leiden tot het uitbreiden van woestijngebieden.
‘From the Dust lands’ is het resultaat van een extreme visuele verbeelding van een postapocalyptische, woestijn geworden wereld. In deze fictieve, doch realistische, plek overleeft
de mens in meedogenloze omstandigheden. Drinkbaar water en natuurlijke rijkdommen zijn
schaars en worden met militaire macht beschermd. Een occasionele ruïne herinnert aan de
beschaving die er voorheen heerste.
In zijn werk besteedt Pieter Jan Meuwissen een bijzondere aandacht aan mensen die
vandaag overleven in deze extreme omstandigheden. Hun verhaal kan ons veel leren over
de wereld waarin we morgen misschien zullen leven. Voor deze fotoreeks bezocht hij
woestijngebieden in Egypte en Ethiöpie. In het midden van deze godverlaten streken
onderzocht hij het effect van de verwoestende klimaatelementen op de mens en het
landschap.
De resulterende reeks toont stoffige, dorre landschappen met hier en daar een teken van
menselijke aanwezigheid. De bewuste overbelichting en reductie tot topografische essentie
werken de vervreemding en afstandelijkheid van de landschappen in de hand. Het is dan ook
verwonderlijk dat deze schrille beelden van een verbleekte toekomst een zekere pracht en
aantrekkingskracht hebben. Dit contrast tussen onbehagen en schoonheid staat dan ook
centraal in deze reeks.

Pieter Jan Meuwissen
0495 92 26 98
pieter_meuwissen@hotmail.com
pietermeuwissen.wixside.com/photographyportfolio

Opening op maandag 1 oktober 2018 om 20u bij Elcker-ik Centrum in Antwerpen
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Evie Ellen Lippens

A Sombra Do Desejo
(De Schaduw Van Het Verlangen)
Deze fotoreeks maakt deel uit van het bachelor project dat Evie Ellen Lippens tot stand
bracht in samenwerking met Lore Mechelaere, beiden student aan het KASK – HoGent
(resp. fotografie en film). Door verder te kijken dan uitsluitend het medium fotografie
resulteerde dit project in een combinatie van een gevoelsmatig opgebouwde kortfilm en
fotoreeks.
“The Portuguese call it saudade: a longing for something so indefinite as to be indefinable.
Love affairs, miseries of life, the way things were, people already dead, those who left and
the ocean that tossed them on the shores of a different land – all things born of the soul that
can only be felt.” Anthony De Sa
In het Nederlands wordt saudade vaak vertaald door weemoed, heimwee of melancholie. Er
is een band met het liefdesgevoel dat ontstaat door scheiding van een geliefde in ruimte of
tijd of het beschrijft het bittere gevoel dat men kan ervaren als men achtervolgd wordt door
eigen herinneringen, maar geen stem kan vinden om zich te bevrijden.
A Sombra Do Desejo is een poëtische reeks over Fernanda, een Portugese vrouw, die als
het ware gevangen zit in haar eigen gevoelswereld van saudade. Ze klampt zich vast aan
haar herinneringen en komt terecht in een toestand waarin ze zelf het onderscheid niet meer
kan maken tussen heden en verleden. Het is voor de toeschouwer een uitdaging om het
onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en de suggestie. De reeks krijgt een
bevreemdend karakter door de opgebouwde spanning. De paradox tussen het gevoel van
verdwalen en de drang om alles onder controle te hebben speelt een belangrijke rol. In het
leven moet men leren ‘loslaten’.
Men kan de fotoreeks bekijken op het ritme van de golven, op een eigen ritme, men kan zich
als het ware laten meevoeren met de deiningen van het water om tot een diepere
beleveniswereld toe te treden, de wereld van herinneringen uit het verleden of de
droomwereld van de toekomst. Herinneringen lijken zich te versmelten tot de wens naar een
betere toekomst die voor ons ligt. De sfeerbeelden, die in Portugal werden gemaakt,
fungeren als metafoor voor de gedachten van het hoofdpersonage. Het uitgangspunt is de
mens, met zijn eigen belevenissen, al dan niet in het heden of uit het verleden.
Het publiek kan zich laten meeslepen in het verhaal en het is een uitdaging om het
overheersende, weemoedige gevoel van deze reeks te ontdekken. De toeschouwer zal
plezier putten uit het spel tussen realiteit en fictie, als de reflectie van het dagelijkse leven.
Hoewel men kijkt naar filmstills en foto’s, waardoor de tijd even lijkt stil te staan, zal men door
de opeenvolgende opbouw van de beelden de continuïteit en de diepere betekenislaag van
het verhaal aanvoelen.
Even Ellen Lippens
0478 33 27 31
lippensvie@gmail.com

Opening op maandag 5 november 2018 om 20u bij Elcker-ik Centrum in Antwerpen
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Praktisch
De locaties waar het Fotografiecircuit Vlaanderen achtereenvolgens halt houdt
Elcker-ik Centrum (Breughelstraat 33, 2018 Antwerpen) +32 3 2186560 / www.elcker-ik.be
alle dagen van 10u tot 17u en van 18u tot 23u (vrijdagavond, zaterdag en zondag gesloten)
CC Ter Dilft (Sint-Amandsesteenweg 41- 43,2880 Bornem) + 32 3 8906930 / www.terdilft.be
alle dagen van 13u tot 20u, zondag van 9u tot 12u
CC De Ster (A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek) + 32 3 8669200 / www.ccdester.willebroek.be
tijdens de voorstellingen en de activiteiten
GC de Zandloper (Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel) +32 2 4607324 / www.dezandloper.be
alle dagen van 9u tot 20u (gesloten op feestdagen)
CC De Ploter (Kerkstraat 4, 1742 Ternat) + 32 2 5824433 / www.ccdeploter.be
alle dagen van 8u30 tot 20u, dinsdag van 8u30 tot 16u30, zaterdag van 10u tot 12u, (zondag en maandag
gesloten)
CC Zwaneberg (Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg) +32 15 228356 / www.zwaneberg.be
alle dagen van 10u tot 20u
CC Achterolmen (Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik) +32 89 569956 / www.achterolmen.be
alle dagen van 9u tot 16u (dinsdag tot 18u) en tijdens de activiteiten
CC De Kimpel (Eikenlaan 25, 3740 Bilzen) +32 89 519530 / www.dekimpel.be
alle dagen van 11u tot 20u en tijdens de activiteiten
CC Palethe (Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt) +32 11 645952 / www.palethe.be
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u, woensdag van 13.30u tot 17u en in het weekend tijdens de
activiteiten (maandag gesloten)
CC Evergem-Stroming (Weststraat 31, 9940 Evergem-Sleidinge) +32 9 3585100
www.evergem.be/cultuurcentrum
maandag tot vrijdag van 8u45u tot 11u45 en tijdens de voorstellingen (gesloten tijdens het weekend)
CC Gildhof ( Sint-Michielsstraat 9, 8700 Tielt) + 32 51 428228 / www.tielt.be
maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u en tijdens de voorstellingen (gesloten tijdens het
weekend)
Cultuurhuis De Leest ( Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem ) + 32 51 337610 / www.deleest.be
maandag van 8u30 tot 17u, dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 22u en zaterdag en zondag van 14u tot 19u30
CC De Brouckere (Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout) +32 50 221150 / www.ccdebrouckere.be
maandag tot zaterdag van 13u30 tot 17u30, tijdens de voorstellingen en in het weekend tijdens de activiteiten
(gesloten op zon- en feestdagen)
CC Het Perron (Fochlaan 1, 8900 Ieper) +32 57 239480 / www.hetperron.be
maandag tot vrijdag van 9u30 tot 18 u en op zaterdag tijdens de activiteiten (zondag gesloten)
CC De Steiger (Waalvest 1, 8930 Menen) +32 56 515891 / www.ccdesteiger.be
maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 17u, dinsdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u, donderdag van
10u tot 12u en van 13u tot 19u, op zaterdag van 9u tot 12u. (zondag gesloten)
CC Guldenberg (Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem) +32 56 433490 / www.ccwevelgem.be
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u , woensdag van 13u30 tot 18u30 en donderdag en in het
weekend tijdens de activiteiten
Het Gasthuis (Gasthuisstraat 22,3200 Aarschot) +32 16 562505 / www.hetgasthuis.be
dinsdag en donderdag van 13u tot 19u, woensdag van 13u tot 17u en zaterdag van 14u tot 16u30
CC ’t Aambeeld (della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar) + 32 3 8772875 / www.cultureelcentrumaartselaar.be
maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 14u tot 17u, maandag ook van 18u tot 20u, vrijdag van 8u30 tot
12u en tijdens de activiteiten (gesloten tijdens het weekend)
Service.CultuuR
service.cultuur@skynet.be
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