In de kijker
09 FEB —26 APR 2020
Concertgebouw

Tentoonstelling
Joost Vandebrug

Tentoonstelling
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Cinci Lei

Silent spaces / Stolen thoughts

Met Cinci Lei toont fotograaf, regisseur
en documentairemaker Joost Vandebrug
een rauw en eerlijk beeld van het leven
onder de straten in Boekarest. Zes jaar
lang volgde hij de jonge Nicu samen met
een grote groep daklozen. Vandebrug
heeft een passie voor visuele storytelling
en werkt zowel aan eigen projecten als in
opdracht van bedrijven als Nike en Vogue.

Philip Vandenberghe is fotograaf
en schrijver. Hij presenteert in het
Concertgebouw twee verschillende
fotoreeksen. Voor Silent spaces gaat hij
op zoek naar lege, verlaten plekken in de
Chinese megasteden. Bij Stolen thoughts
vertrekt hij vanuit foto’s die stills uit een
fictiefilm lijken te zijn. Hij geeft de beelden
een ondertitel die je verbeelding alle
kanten opstuurt.

Laat weten wat je van het concert vond op
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DE DONKERSTE
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Kijken en luisteren naar fotografie
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Uitvoerders
en programma

Mashid Mohadjerin (IR/BE) is al haar hele
leven lang intensief bezig met beelden. In
2009 wist ze de wereld te raken met haar
foto van bootvluchtelingen, waarvoor ze de
World Press Photo Award won. In haar meest
recente project Textiel als Verzet bundelt ze
verhalen over de kracht van stoffen zonder
slogan: welke boodschappen en verhalen
gaan er schuil achter een stuk stof?

Michiel Hendryckx (BE) is behalve
een gerenommeerd fotograaf ook een
begenadigd schrijver. Voor DS Magazine
trok hij meer dan acht jaar lang elke week
naar nieuwe plekken om er een verhaal
en foto van te maken. Met zijn compacte
teksten verschaft hij de lezer heel wat
info, maar hij durft ook romantisch te zijn.
Tijdens De Donkerste Kamer brengt hij
met zijn nieuwe boek Nog altijd ergens,
het langverwachte vervolg op Altijd
ergens, verslag uit van zijn reizen.

Geoffrey Burton (BE) is een Gentse gitarist,
muziekproducer en -schrijver. Hij is actief
als soloartiest, maar is daarnaast ook
bandlid bij Hong Kong Dong, Triggerfinger
en PJDS. Hij werkte al samen met heel wat
verschillende Belgische en internationale
artiesten als Axelle Red, Arno, Absynthe
Minded, Iggy Pop en Grace Jones.

Jimmy Kets (BE) komt vertellen over zijn
jarenlange ervaring als persfotograaf
voor De Standaard want hoe hou je jezelf
scherp als je zowat iedereen die ertoe doet
al voor je lens hebt gehad? Zijn beelden
overstijgen het zuivere documentaire
karakter en krijgen een metaforische
laag. Kets’ foto’s worden gekenmerkt door
surrealisme en humor, een sterk gevoel voor
kleur en oog voor betekenisvolle details.

Pieter ten Hoopen, Jimmy Kets, Mashid
Mohadjerin & Michiel Hendryckx: fotografen
Geoffrey Burton: muziek
Stijn Meuris: spoken column
Eric Rinckhout: presentatie over de expo
Present van Stephan Vanfleteren
Lieven Vandenhaute: presentatie
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Pieter ten Hoopen (NL/S) won met zijn
serie The Migrant Caravan de eerste prijs
in de World Press Photo Story of the Year.
Dit project documenteert de stroom van
7000 Centraal-Amerikaanse vluchtelingen,
onder wie 2300 kinderen die de grens met
Amerika proberen te bereiken. Hoopen
doceert fotojournalistiek en storytelling
aan verschillende instituten wereldwijd.
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Concertgebouw circuit
Het Concertgebouw is
een huis voor klassiek en
dans, maar zet ook ruim in
op beeldende kunst. Ons
interactieve bezoekersparcours
Concertgebouw Circuit laat je
kennismaken met hedendaagse
(klank)kunst en architectuur.
Tijdens het parcours ontdek je
wisselende expo’s en een vaste
collectie beeldend werk van
onder meer Filip Dujardin, Malou
Swinnen en Dirk Braeckman.

In samenwerking met Visueel
projectbureau SLUITERTIJD
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