
 
 
CAPTURING LIFE 
Vivian Maier ><Stephan Vanfleteren 
 
GALLERY FIFTY ONE verrast met een ongebruikelijke combinatie van twee meesterfotografen: Vivian 
Maier (VS, 1926-2009) en Stephan Vanfleteren (België, 1969).  
Het buitengewone verhaal van Vivian Maier is bij velen bekend: ze werkte het grootste deel van haar 
leven als nanny. In haar vrije tijd, zwierf ze door de straten van New York en Chicago met haar 
Rolleiflex-camera om haar nek. Niemand kende haar werk, tot 2007, toen Chicago-makelaar John 
Maloof per ongeluk haar werk ontdekte en met succes haar oeuvre begon te reconstrueren en haar 
fotografie archief aan de wereld te laten zien.  
 
De straatfoto's van Vivian Maier - die ons het stadsleven in het welvarende Amerika van het midden 
van de eeuw laten zien en haar een bijzondere interesse in mensen die in de marge van de 
samenleving leven - hebben een verrassende affiniteit met de straatfotografie van Stephan 
Vanfleteren. Zijn indringende zwart-witportretten van mensen uit alle lagen van de bevolking 
maakten hem tot één van de bekendste Belgische fotografen.  
 
Voor deze tentoonstelling selecteerde Vanfleteren enkele beelden uit zijn diverse oeuvre als 
reflectie/dialoog bij het werk van Vivian Maier.  
Het resultaat: een verrassende confrontatie tussen twee fotografen van een heel verschillende plaats 
en tijd, die één ding gemeen hebben:  
de liefde voor de straat met al zijn onvoorspelbaarheden.  
 
Opening: Zaterdag 8 mei, van 14 tot 18 uur 
Expo: Vanaf 11 mei 2021- 10 juli 2021 
Lokatie: Gallery Fifty One - Zirkstraat 20 - 2000 Antwerpen, Belgium - T +32(0)3 289 84 58    



 
Persbeeld op aanvraag: Gallery Fifty One at info@gallery51.com  https://www.gallery51.com/  - 
Zirkstraat 20 - 2000 Antwerp, Belgium - T +32(0)3 289 84 58    
en atelier@stephanvanfleteren.com - Natacha Hofman - T +32(0)475 29 96 37  

Welkom!  
 
ATELIER STEPHAN VANFLETEREN  
www.stephanvanfleteren.be  
https://www.facebook.com/stephan.vanfleteren/  
https://www.instagram.com/stephanvanfleteren/ 
T:003258623752   
 
EXHIBITION: ENGELEN VAN DE ZEE 
Het Scheepvaartmuseum - AMSTERDAM-NL 
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/tentoonlgen/Stephan-Vanfleteren-engelen-van-de-zee  
EXHIBITION:CAPTURING LIFE 
Vivian Maier><Stephan Vanfleteren  
https://www.gallery51.com   
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