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CHOKE2017
De macht van een foto
Topfotografen en specialisten spreken onder de noemer van dit thema over eigen werk en ervaringen.

Het congres heeft plaats op donderdag 27 april 2017
Campus Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen.

CHOKE2017 wordt georganiseerd door Sint Lucas Antwerpen en Fotografie Karel de Grote Hogeschool

Projectverantwoordelijke: Piet De Lombaerde
Brochure: Erik Desombere
Fotografie:
p 2 Bieke Depoorter / Jef Boes
p 3 Johan De Vos
p 4 Belgaimage / Dirk Waem
p 5 Jimmy Kets
p 6 These Days
p 7 Carl De Keyzer
p 8 Archief Frans Lauwers
p 9 Bruno Truyts / Paulien de Graaff

v.u. Piet De Lombaerde, Sint Lucas Antwerpen, Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen

 Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours 
 (een  beeld zegt meer dan 1000 woorden)
  Napoleon

Photographers use their cameras as tools of exploration, 
passports to inner sanctums, instruments for change.
 Robert Draper/National Geographic

The power of photography: time, 
mortality and memory
 The Guardian

DE MACHT VAN EEN FOTO

De fotografie is reeds decennia een krachtig communicatiemiddel waarbij beelden de macht 
kunnen verwerven een wereldwijde impact te hebben. Nochtans is het niet altijd even duidelijk 
welke parameters verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van die kracht en/of macht, zeker 
niet in onze huidige gemediatiseerde wereld.
Waarom wordt net dat éne beeld veelvuldig gebruikt op sociale en klassieke media en gaat het 
andere verloren in de massa. Is dit het gevolg van de intrinsieke kracht van het beeld zelf? Komt 
het door de doordachte inzet van zijn maker of eigenaar of schrijven we dit toe aan zogezegde 
onbekende magische krachten van het wereldwijde web? En wat met de context of het verhaal 
achter een beeld? Wordt een beeld steeds in zijn juiste context geplaatst of is het louter een 
“gebruiksvoorwerp” enkel en alleen om macht te verwerven?

Mie De Backer 
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L E Z I N G  1

BIEKE DEPOORTER

Aan de hand van een overzicht 
van recente projecten zal Bieke 
Depoorter haar evolutie als 
fotograaf toelichten. De relatie 
die de fotograaf tegenover haar 
onderwerp heeft is hierin van 
cruciaal belang en duwt haar 
noodgedwongen in verschillende 
richtingen.

Bieke Depoorter was born in 1986 in Kortrijk, Belgium. She received 
a Master’s Degree in Photography at Kask in 2009. Her early colour 
photography work is the result of a unique approach: she captures the privacy 
of people whom she meets by chance and she gets to invite her into their 

homes. For the Ou Menya series, the young artist 
travelled in Russia, to remote villages, guided by the 
Trans-Siberian Railway. This work won her several 
awards, including the Magnum Expression Award in 
2009. Her first book, Ou Menya, was published by 
Lannoo (Belgium) in 2011.
For a similar long-term project entitled I am about 
to call it a day, the photographer went to the United 
States. A book of the same name was jointly published 
in 2014 by Edition Patrick Frey and Hannibal. With 
Sète#15, in photographs taken during an artistic 
residency for the festival l’image Singulières, it’s for the 
first time that Depoorter explores the thin line between 
fiction and documentary. She presents a nocturnal 
vision of the city, with a filmic dream-like atmosphere. 
Depoorter finalized her first short movie ‘Dvalemodus’ 
in 2017, which she directed together with musician 
Mattias De Craene. 
Depoorter is currently working on a new book. Since 
the beginning of the uprising in 2011 in Egypt, she tried 
to find trust in a country where mistrust predominates.
When she was just 25 years old, she joined the 
Magnum agency, of which she became a full member 
in 2016.

L E Z I N G  2

JOHAN DE VOS

Als fotografie-recensent stel ik me de vraag waarom 
die ene foto miljoenen keer geliked wordt en de andere 
geen enkele keer, waarom een fotografiestudent hoge 
cijfers krijgt voor zijn werk en een medestudent met 
soortgelijk werk onverbiddelijk gebuisd wordt, waarom 
professionele fotoredacteuren collectief die ene 
foto kiezen uit een aanbod van tienduizenden foto’s, 
waarom een fotograaf hoog scoort in de kunstwereld 
en die andere blijft modderen op een laag artistiek 
niveau. 
De resultaten van het onderzoek naar de 
wetmatigheden bij het kiezen van foto’s is 
ontluisterend, primair haast. Op den duur lijkt het zelfs 
schandalig om er over te spreken. Ik doe het graag. 
Als we over macht spreken, spreken we vaak over 
de macht van het algemene. En dat algemene heeft 
te maken met de collectieve primaire gevoelens van 
mensen. Het is interessant om dat te detecteren. Het 
kan een leidraad zijn voor beginnende fotografen die 
haastig rijk en beroemd willen worden. 

Johan De Vos schreef een paar duizend recensies over foto’s voor De Morgen, 
Knack, De Standaard, de Volkskrant en vele kunst- en andere tijdschriften. Van 
hem verschenen vijf boeken over de perceptie van foto’s en de wetmatigheden 
in de fotografie. Hij was docent fotografie aan Sint-Lukas Schaarbeek, Sint-

Lucas Antwerpen, het Nationaal Hoger Instituut voor 
Bouwkunde en Stedenbouw en de Academie voor 
Schone Kunsten van Sint-Niklaas. Hij was gedurende 
17 jaar directeur van deze academie.
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DIRK WAEM / BELGA

Dirk Waem (1981, Wilrijk) groeide op in 
Antwerpen en studeerde er in 2004 als fotograaf 
af aan de Karel de Grote Hogeschool. Het 
daaropvolgende jaar begon hij als freelancer voor 
Belga. Hij toonde zijn kunnen door onder meer 
de sluiting van de Volkswagen-fabriek in Vorst 
van A tot Z te volgen en werd in 2008 één van 
de drie staf-fotografen van Belga. in 2009 won 
hij de onderscheiding Nikon Promising Young 
Photographer, in 2015 de grote prijs van de Nikon 
Press Photo Awards .

Dirk is gek op sportverslaggeving. De Tour de 
France, het EK en WK voetbal, de Ronde van 
Vlaanderen of de Olympische Spelen kennen 
voor hem geen geheimen meer. Maar hij voelt 
zich evenzeer in zijn sas tijdens een zitting van 
de Kamer, een fotoshoot met een CEO of een 
grote betoging. Met de snelheid, volledigheid en 
kwaliteit van zijn persfotografie en zijn team spirit 
maakte hij van Belgaimage mee de marktleider 
die het agentschap vandaag in de Belgische 
fotoverslaggeving is.

Dirk Waem houdt ervan om het, naar zijn eigen 
fotografische normen en stijl, perfecte beeld te 
maken, maar verliest ook niet uit het oog dat het 

persbeeld in de eerste plaats een actualiteitsverslag is dat snel moet 
worden afgeleverd en een breed publiek aanspreken.

L E Z I N G  4

JIMMY KETS

Fotografie is onlosmakelijk verbonden met de realiteit. Maar wat is juist de realiteit, want die 
realiteit kan je als fotograaf langs alle hoeken en kanten benaderen, en de ene seconde verschilt 
weer van de vorige. Welk stukje van die realiteit wordt er uitgelicht en welk stukje wordt net 
buiten het beeldkader gehouden. Maar het beeld dat gevormd wordt hangt ook nog eens af van 
de fotografische tools die gebruikt worden , zoals lens keuze of door te opteren voor het gebruik 
van flitslicht of te werken in zwart wit. Een foto is dus een transformatie van de realiteit naar een 

beeld. Fotografie is iets uiterst subjectief, en maakt de fotograaf 
tot iemand met heel veel macht.

Jimmy Kets (1979) studeerde in 2001 af aan Sint-Lucas 
Antwerpen, in de afdeling Illustratieve vormgeving. Onmiddellijk 
daarna ging hij bij de krant ‘De Morgen’ aan de slag als 
persfotograaf, tot hij in 2009 de overstap maakte naar ‘De 
Standaard’. Jimmy Kets legt naast zijn commercieel werk een 
artistiek parcours af. De rode draad doorheen het fotografisch 
werk van Kets is het ‘leven van de Westerse mens’. Hoe komt 
deze rond en vooral hoe spendeert deze zijn vaak zuurverdiende 
vrije tijd? Hierbij maakt Kets beelden die het louter documentaire 

overstijgen en een metaforische betekenis krijgen. De fotografie van Kets 
kenmerkt zich door een vleugje surrealisme en humor, een sterk gevoel voor 
kleur en een aandacht voor betekenisvolle details. Solotentoonstellingen van 
z’n werk waren onder andere te zien in FoMu Antwerpen, Flanders Center 
Osaka (Japan),Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond (Amsterdam), De Loketten 
Brussel (The graves are nice this time of year’) . Z’n werk was ook te zien op 
het fotofestival in Breda en in het Museum Dr. Guislain te Gent (‘In De Marge’ 
en ‘Niet Miss’). Kets kaapte ook tal van foto-awards weg. Zo won hij 2 maal 
de Nikon Promising Young Photographer award, 2 Sabam Awards, De Photo 
Press Award voor beste Belgische persfotograaf. In 2013 ging Kets’ eerste 
documentaire film ‘OdysSea’ in première, deze schetst een intimistisch portret 
van Belgisch Magnum fotograaf Carl De Keyzer.

beeld: herdenking van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 
2014 op de begraafplaats van Saint-Symphorien, 
foto Dirk Waem/Belgaimage, Nikon Press Photo Awards 2015.
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BART DELVAUX EN NILS SONCK / THESE DAYS

Persuasive Pictures 
What does it take for a visual to have a marketing impact on a consumer? 
How does a picture persuade people to make a purchase?
Is an image effective because it meets a so-called primary - or secundary - need? Is your 
picture’s performance mostly a matter of meaning(s)? Does success depend on your choice 
of the right channel(s)? Will timing eventually determine whether your visual ‘works’? Does 
persuasion result from a combination with appropriate copy? Or do images have an impact 
thanks to their immaculate integration within a persuasive web page and/or campaign design?

As performance marketers at full service ad agency 
These Days Wunderman, Bart Delvaux and Nils Sonck 
know how to test and optimize the performance of each 
of these parameters and their respective combinations. 
They find out what works… and why, on a daily basis. 
And now, based on plenty of cases and examples, 
they’re pleased to reveal the essential secrets of any 
successful visual in their lecture ‘Persuasive Pictures’ 
at KdG.
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CARL DE KEYZER

Het thema van veel van mijn 
foto projecten is vaak het 
fotograferen van de macht zelf, 
van machtssystemen.
Voor deze lezing wil ik een oude 
en nog onuitgegeven reeks 
tonen en becommentariëren.
Het gaat over ‘Homo Sovieticus’ 
uit 1989 en ‘DPR Korea Grand 
Tour’ een nieuw te verschijnen 
boek en expo project, voorzien 
voor eind van dit jaar.
Het communistisch systeem als 
gemene deler. 
Ik was getuige van het aflopen 
van het Sovjet tijdperk toen ik in 
1988-89 13 maal de Sovjet Unie 
bezocht als toerist.

Voor de DPRK had ik iets meer geluk. Een zeer gesloten land voor journalisten en fotografen. 
Enkel incognito als toerist kan men er enkele dagen in vertoeven, op gevaar van uitwijzing of 
ontmaskering. Zelf reisde ik er gedurende 40 dagen rond in het hele land. Wellicht als eerst ooit.
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Au Rolmops
Specialiteit van BELEGDE BROODJES
FRUIT, WIJNEN en LIKEUREN
--
Dag en Nacht Open
--
PH. PEPERMANS- DECONINCK
13, Statiestraat - Tel. 231.24
ANTWERPEN
--
postkaart ca. 1930

Expo 90 jaar Prince

6 april - 30 juni 2017

Het Steen, Antwerpen

wo tot zo 12u-17u 

gratis toegang

Integrated2017
Between creativity and criminality. The art and design of civil domains.

14 & 15 November 2017, deSingel Antwerp.

Integrated is een tweejaarlijkse conferentie, georganiseerd door Sint Lucas Antwerpen i.s.m. 
kunstencentrum deSingel. Integrated fungeert als een interdisciplinair en controversieel 
platform met een hoog festivalgehalte. De sprekers confronteren hun werk en de onderliggende 
ontwerpprocessen, inspiratiebronnen en methodieken met elkaar en laten de toehoorders 
achter met een gevoel van: “Ik moet even op adem te komen, maar ik was er alvast wél bij!” 

Integrated belicht de veranderende posities van ontwerpers, architecten en kunstenaars en 
onderzoekt hoe zij verbindende actoren zijn in de ontwikkeling van nieuwe praktijken, al dan 
niet met een scherp artistiek en/of activistisch discours. Dit gebeurt vanuit een historisch 
besef, zodat de oorspronkelijkheid van ideeën wordt erkend en de inspiratie vormt voor een 
gedragen, optimistische en duurzame investering in de toekomst.

Integrated is een initiatief van De Hybride Ontwerper en YellowPress, respectievelijk een 
onderzoeks- en een publicatieplatform van Sint Lucas Antwerpen.

http://www.integratedconf.org/
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