


Preview: Donderdag 26 januari 2023,  van 17u tot 21u
 Tentoonstelling: 27 januari – 25 maart 2023

Na In the Shadow of Trees in 2021 is Mirror of Self de 7e thematische
tentoonstelling die Hangar organiseert in het kader van het
PhotoBrussels Festival. Deze groepstentoonstelling doet zowel een
beroep op 17 kunstenaars die door het Hangar-team zijn
geselecteerd als op de 6 laureaten van een projectoproep.

Welke plaats neemt het zelfportret in de hedendaagse fotografie in?
Wat betekent de artistieke praktijk van het zelfportret nog, nu het rijk
van Koning Selfie is aangebroken? Via verschillende projecten en
artistieke benaderingen bevraagt Mirror of Self de representatie van
zichzelf, of het nu gaat om een zoektocht naar identiteit, een relatie
tot de omgeving, tot anderen of tot zichzelf.

Bij Hangar zijn 23 kunstenaars te bewonderen met het thema
“zelfportret”. Acht onder hen zijn jonger dan 30 jaar. Voor
toekomstige kunsthistorici zal de praktijk van het zelfportret in de
21e eeuw meer dan ooit getuigen van een tijdperk en een spiegel
voorhouden van een samenleving die diepgaand verandert.
Wanneer we deze projecten bekijken, gaan we soms niet alleen de
confrontatie aan met onszelf, maar ook met onze innerlijke onrust.
Mirror of Self krijgt dan zijn volle betekenis.

Deelnemende kunstenaars:

Romy Berger - Elina Brotherus - Gabriel Dia - Omar Victor Diop - Julia
Gat – Laura Hospes - Barbara Iweins - Yunsoon Jeong - Mari
Katayama - Auriane Kolodziej- Tarrah Krajnak - Haohui Liu - Tomasz
Machcinski - Sanja Marušić - Bruno Oliveira - Paola Paredes - Louka
Perderizet - Kourtney Roy - C. Rose Smith - Annegret Soltau - The
Dazzled Project – Karolina Wojtas - Dawn Woolley

Tentoonstelling gecureerd door Hangar

18, Kasteleinsplein  
1050 Brussel
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Mirror of Self 
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From the series Eutierria,
2019 © Sanja Marušić, 
courtesy Project
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Ter gelegenheid van haar jaarlijkse thematische tentoonstelling heeft Hangar
een projectoproep gelanceerd die openstaat voor fotografen uit de hele wereld
met als onderwerp zelfportretten. Een kans om een verhaal te delen om aan
zichzelf en anderen te vertellen.

Call for
Photographers

__Leden van de jury 

Charlotte Abramow Fotograaf en art director (FR)
Christian Caujolle Schrijver, curator en kunstcriticus (FR)
Hervé Charles Fotograaf, beeldend kunstenaar en hoofd van
de afdeling fotografie van La Cambre (BE)  
Delphine Dumont Directeur van Le Hangar en oprichter van
het PhotoBrussels Festival (BE)
Gaëlle Gouinguené Communicatie-, PR- en
cultuurprojectmanager, manager bij Leica Camera (FR)
Rodolphe de Spoelberch Oprichter van Le Hangar (BE)

 
 
 
 
 
 

Liu Haohui (CN), Auriane Kołodziej (FR), Louka Perderizet (FR), C.Rose Smith (US),
Dawn Woolley (UK), The Dazzled Project (FR) zijn de winnaars van de projectoproep

en maken deel uit van de groepstentoonstelling Mirror of Self. Ze worden
tentoongesteld naast de kunstenaars op de shortlist. 

300 deelnemers - 6 winnaars
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8 onder hen zijn jonger dan 30 jaar. Vanuit
hun vertrouwdheid met selfies op de
sociale media hebben nieuwe generaties
ons ongetwijfeld veel te vertellen. Voor
toekomstige kunsthistorici zal de praktijk
van het zelfportret in de 21e eeuw meer
dan ooit getuigen van een tijdperk en een
spiegel voorhouden van een samenleving
die diepgaand verandert.

Wanneer we deze projecten bekijken, gaan
we soms niet alleen de confrontatie aan
met onszelf, maar ook met onze innerlijke
onrust. Mirror of Self krijgt dan zijn volle
betekenis.

kunstenaars 
zijn te
bewonderen
bij Hangar

23

Possession #2355, from the series Possession, 2022 
© Mari Katayama, courtesy of the artist

Pink Mattress, From the series The Tourist, 2019-2020 ©
Kourtney Roy, courtesy Project 2.0/Gallery, The Hague

Allegoria 6 from the series Allegoria, 2021 © Omar Victor
Diop, courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 
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 Veel van deze projecten kwamen tot stand tijdens de lockdowns van de
voorbije jaren. Dat klinkt - vrij logisch, aangezien de time-out veel kunstenaars
de kans bood om op zichzelf terug te plooien en aan zelfonderzoek te doen.
Bij sommige kunstenaars leidde dit tot inspiratie-armoede, bij andere steeg
juist de productiviteit. Zij oogsten ook nu nog de resultaten van hun
lockdownpraktijk.

Het zelfportret biedt de kans om verhalen te vertellen, over zichzelf of
anderen. Net als een acteur neemt de fotograaf zijn eigen rol of die van een
ander op. Er loopt een grens tussen fictie, docudrama en autofictie. De
persoonlijke en familiegeschiedenis, de zoektocht naar identiteit, vragen die
gender, afkomst en aanspraken omringen ... zijn stuk voor stuk scenario’s
voor narratieve kunstvormen, die soms dicht bij het cinematografische
aanleunen of puur serieel zijn. 

Kunstenaars die zelfportretten maken, trekken daarvoor vaak de natuur in of
geven een link met de natuur aan. Een aanzienlijk aantal ingestuurde dossiers
behandelt in allerlei gedaanten het thema van de kunstenaar die alleen is, of
in osmose met een natuurlijk landschap verkeert. 

Het grote succes van sterfotografen - zoals John Coplans, Zanele Muholi of
Samuel Fosso, om er maar een paar te noemen, laat zien dat zelfportretten een
volwaardige vorm van artistieke expressie zijn. En bovendien een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Maar welke plaats neemt het zelfportret in de hedendaagse
fotografie in? Wat betekent de artistieke praktijk van het zelfportret nog, nu het
rijk van Koning Selfie is aangebroken? 

Na In the Shadow of Trees in 2021 is Mirror of Self de 7e thematische -
tentoonstelling die Hangar organiseert in het kader van het PhotoBrussels
Festival. Deze groepstentoonstelling doet zowel een beroep op 17 kunstenaars
die door het Hangar-team zijn geselecteerd als op de 6 laureaten van een
projectoproep. De honderden dossiers die hiervoor werden ingestuurd tonen aan
dat de praktijk van het zelfportret springlevend is. Ze leveren ons ook een aantal
interessante vaststellingen op, als een soort stand van zaken van het zelfportret
als genre:

Mirror of Self :
De creatie van introspectie
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Men kan niet anders dan hierin een herverbinding zien met Moeder Aarde,
met "Moeder Natuur" die beschermd moet worden en die ons beschermt.  In
al zijn eenzaamheid en eindigheid is de mens ongetwijfeld via deze
representaties op zoek naar betekenis en spiritualiteit.

De weergave van het lichaam is een vaak voorkomend thema in
zelfportretten. De kunstenaar fotografeert zijn naakte lichaam, lijdend,
sensueel, in transformatie, enz. De creatieve daad is dan een onderdeel van
de zelfaanvaarding of zelfs van een mentale genezing of het herstel van een
“gebroken” lichaam.

Ten slotte ontbreekt het in sommige projecten niet aan humor en zelfspot. De
kunstenaars verkleden en vermommen zich graag om. hun boodschap over te
brengen en mensen te doen huiveren. Zoals Cindy Sherman veranderen
vrouwen en mannen hun gezicht en poseren voor de camera in een spel van
blikken en houdingen die ofwel een extreme concentratie ofwel extreem
loslaten vereisen. Deze fotografische praktijk is zowel theatraal als licht en
speels, hoewel dat laatste effect alleen maar het resultaat is van een perfecte
techniek en zelfbeheersing.

Bij Hangar zijn 23 kunstenaars te bewonderen met het thema “zelfportret”. Acht
onder hen zijn jonger dan 30 jaar. Vanuit hun vertrouwdheid met selfies op de
sociale media hebben nieuwe generaties ons beslist veel te vertellen. Voor
toekomstige kunsthistorici zal de praktijk van het zelfportret in de 21e eeuw meer
dan ooit getuigen van een tijdperk en een spiegel voorhouden van een
samenleving die diepgaand verandert. Wanneer we deze projecten bekijken, gaan
we soms niet alleen de confrontatie aan met onszelf, maar ook met onze
innerlijke onrust. Mirror of Self krijgt dan zijn volle betekenis.

Delphine Dumont
Directrice, Hangar
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Romy Berger (FR)
Corporis Antrum
2021

Romy Berger (FR, 1995) woont en werkt in Brussel (BE). Ze behaalde een master in “arts
visuels et de l’espace” aan het ENSAV La Cambre (BE). De kunstenares geeft les aan
Contraste, de school voor creatieve fotografie in Brussel.

Corporis Antrum, 2021. Het werk van Romy Berger krijgt voor onze ogen gestalte door
middel van diverse metaforen van een hybride universum ddat zich beweegt tussen de
verwachting en de herinnering. Schedel, silhouet, ingewanden, kosmos en
inwijdingsceremonies zijn de rode draad van een introspectieve reis waarin haar lichaam
als basis voor haar exploratie neemt. De fotografe vergelijkt zichzelf graag met een
archeologe die een terrein afspeurt, waarbij “het digitale instrument het geheugen blootlegt
en universele mentale beelden tevoorschijn haalt.” Video’s, installaties, fotografie en 3D zijn
verschillende uitdrukkingsmiddelen in een hybride taal. De fotogrammen die in het
donker ontstaan en de intimiteit van een fotolab verwijzen subtiel naar fossielen,
archieven van ons mentale territorium.

Elina Brotherus (FI)
Sebaldina Memento Mori
2019

Elina Brotherus (FI, 1972) woont en werkt zowel in Helsinki (FI) als in Avalon (FR). De
fotografe kan terugblikken op een lange reeks solotentoonstellingen, onder andere in het
Kunst Haus Wien in Wenen (AU, 2018), bij Yumiko Chiba Associates in Tokio (JP, 2019), in
het Musée de la Roche-sur-Yon (FR, 2022), de Martin Asbæk Gallery in Kopenhagen (DK,
2022), en in het Fotografie Forum in Frankfurt (DE, 2022). Ze ontving bovendien de Carte
blanche PMU-onderscheiding (FR, 2017) en werd de eerste Finse kunstenares met een
solotentoonstelling in het Centre Pompidou in Parijs (FR, 2017).

Sebaldina Memento Mori, 2019. Het werk van Elina Brotherus houdt het midden tussen
een autobiografische en een kunsthistorische aanpak. Voor deze serie haalde ze haar
inspiratie uit de nooit voltooide roman van W. G. Sebald over Corsica. De kunstenares
bezocht de plaatsen die in het boek aan bod komen: het woud van Aitone en het Bavella
massief, het hotel, het strand en het kerkhof van Piana en de schilderachtige rode kliffen.
De fotografe portretteert zichzelf in een reeks landschappen die verwijzen naar de dood,
voor haar een manier om haar overleden dierbaren te gedenken. Door een eigenaardig
toeval overlijdt de moeder van Elina Brotherus in hetzelfde jaar als W. G. Sebald. Ze
gebruikt het aquarelpapier van haar moeder om cyanotypieën te maken van de bladeren
die ze op begraafplaatsen vindt. “De serie brengt niet alleen hulde aan het mooie eiland
Corsica en aan mijn favoriete auteur, maar ook aan mijn moeder, Ulla Brita Brotherus.”

Mirror of Self
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Gabriel Dia (SN)
My Myself and I
2021

Gabriel Dia (SN, 1985) woont en werkt in Parijs (FR). Hij vertrok uit zijn geboorteland
vanwege zijn seksuele voorkeur en kwam in 2003 in Frankrijk aan. Hij studeerde er eerst
ingenieurswetenschappen en volgde later een fotografiecursus aan Efet Studio Crea, Paris
(FR, 2020). Gabriel Dia heeft verschillende groepstentoonstellingen op zijn naam staan, zoals
Galerie Le Génie de la Bastille in Parijs (FR, 2019), Pool Art Fair in Guadeloupe (FR, 2019) en
Arles off in Arles (FR, 2020). De kunstenaar publiceerde ook het boek La Naissance d'une
Vierge (FR, 2013).

My Myself and I, 2021. is een serie metaforische portretten waarin het personage van Gabriel
Dia wordt bespied, maar toch verborgen blijft. Het zijn vluchtige, gemaskerde, oplichtende
en ontredderde portretten van de emotionele identiteit van de kunstenaar. Tijdens de
tweede lockdown bond de kunstenaar de strijd aan met de verveling en stelt hij zijn
individualiteit in vraag door zijn kledingstijl. “Ik heb het gevoel dat mode niet langer alleen over
kleren gaat, maar een van de sterkste manieren is om uitdrukking te geven aan onze
persoonlijkheid. De lockdown heeft ons die mogelijkheid ontnomen.” De kunstenaar herstelt
met zijn aanpak het lichaam als het krachtigste middel voor menselijke expressie. Hij
gebruikt zijn lichaam als zelfbevestiging en situeert zich tussen verbeelding en realiteit,
tussen plastische kunst en fotografie.

Omar Victor Diop (SN)
Allegoria
2021

Omar Victor Diop (SN, 1980) werkt in Dakar (SN). Hij toonde zijn eerste project, Fashion 2112,
le Futur du Beau, op de Pan African Exhibition van de Afrikaanse Biënnale van de Fotografie
(ML, 2011). Sindsdien hield de kunstenaar wereldwijd verscheidene solotentoonstellingen,
zoals op de Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles (FR, 2012), in het Maison
de l’Afrique de Paris (FR, 2022), en op Allianza Franceza in Malaga (ES, 2022) en op Planches
Contact Festival Deauville (FR, 2022).

Allegoria, 2021. Omar Victor Diop houdt een pleidooi voor een andere benadering en een
kritische blik op domeinen zoals “ecologische rechtvaardigheid, antropocentrisme en onze
collectieve en individuele verantwoordelijkheid voor een duurzamere en meer leefbare toekomst.”
Het culturele beleid van zelfmodellering, het herschrijven van de geschiedenis en de
esthetiek van de Afrikaanse en zwarte diaspora- identiteit staan centraal in zijn werk. De
kunstenaar geeft blijk van een groot milieubewustzijn wanneer hij aandacht vraagt voor
deze principes. Hij betrekt bedreigde diersoorten en inheemse inscripties bij zijn beeldtaal
en hanteert Afrikaanse kleding en felle kleuren. Het werk van deze fotograaf verwijst naar
de vergankelijkheid van de mensheid op aarde.

Julia Gat (IL)
Khamsa khamsa khamsa 
2012- 2022

Julia Gat (IL, 1997) woont en werkt in Marseille (FR). Ze studeerde fotografie aan de 
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Willem de Kooning Academie, Rotterdam (NL) en aan de New York School of Visual Arts
(US). Ze nam deel aan in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam (NL, 2021) en aan
tentoonstellingen tijdens de Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles (FR,
2022). Ze werd onderscheiden met de Isem Young Photographer Award (FR, 2020), de
Steenbergen Stipendium Public Prize (NL, 2021) en de Polyptych Award (FR, 2022). Haar
eerste boek, Khamsa, khamsa, khamsa, werd in 2022 gepubliceerd bij Actes Sud.

Khamsa khamsa khamsa, 2012- 2022. Deze serie is het resultaat van een proces dat 20 jaar
in beslag nam en begon toen ze 14 was. Het is een autobiografisch visueel verhaal in de
vorm van een familiearchief. Haar moeder zei hierover vaak: “het archief bewaart de
wereld waarin we leefden als een reële plek, terwijl die anders makkelijk voor een droom zou
kunnen doorgaan.” Khamsa, khamsa, khamsa – het woord betekent “vijf” in het Arabisch
en wordt drie keer herhaald als een beschermende bezweringsformule – verwijst naar de
banden tussen vijf kinderen, van wie zij de oudste is. Julia Gat vertelt het verhaal van haar
kindertijd en jeugd, die ze samen met haar twee broers en twee zussen doorbracht. Ze
gingen niet naar school en kregen de vrijheid om te kiezen wat ze wilden doen en leren,
volgens een alternatieve opvoedingsfilosofie. Julia Gat overstijgt dit aspect door
geleidelijk haar eigen gezicht en lichaam te beschrijven naarmate die evolueren.

Laura Hospes (NL)
Series of conversations 
2018 - ongoing
No Man's Land 
2020

Laura Hospes (NL, 1994) woont en werkt in Amsterdam (NL). Ze studeerde fotografie aan
de Fotoacademie Amsterdam (NL). De kunstenares nam deel aan internationale groeps-
en solotentoonstellingen op plaatsen zoals het Bélvedère Heerenveen Museum (NL,
2018), het Stedelijk Museum Amsterdam (NL, 2017), Photoville New York (US, 2017), en
onlangs tijdens Unseen in Amsterdam (NL, 2022). Ze won een reeks prijzen, zoals de
Emerging Talent Award van LensCulture (US, 2016) en van het Belfast PhotoFestival From
Northern Ireland (IE, 2017).

Series of conversations, 2018 - ongoing. Laura Hospes beschouwt haar huid als co-auteur
van haar werk. In een symbiotische beweging benadrukt het werk van de kunstenares de
lichamelijkheid, vrouwelijkheid en vergankelijkheid van het lichaam. Soms zijn huid en
geest van elkaar afhankelijk, soms niet. De fotografe benadert dit artistieke proces als
een gesprek. “Wanneer ik mij concentreer op mijn lichaamshouding verwaarloos ik mijn
mentale welzijn.” Als slachtoffer van seksueel misbruik zoekt Laura Hospes naar
mechanismen om hiermee om te gaan, door haar huid diverse rollen toe te kennen. Ze
creëert een schild tegen de buitenwereld door haar lichaam als een onafhankelijke
entiteit te beschouwen.

No Man’s Land, 2020. Voor de gefilmde performance No Man's Land bevrijdt Laura Hospes
geleidelijk haar met gips ingestreken lichaam op zowel fysiek als psychologisch niveau.
De fotografe tast de grenzen van de intimiteit af en stelt vragen over de blik van de kijker
tegenover deze geritualiseerde ervaring.
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Barbara Iweins (BE)
Katalog 
2022

Barbara Iweins (BE, 1974) werkt vanuit Brussel (BE). Haar artistieke carrière begon in
Amsterdam (NL), waar ze een aantal jaren heeft. Ze behaalde haar diploma aan de IHECS-
hogeschool voor communicatie en journalistiek in Brussel (BE). Diverse
solotentoonstellingen werden aan haar gewijd: in het Street Lab in Amsterdam (NL,
2010), het Atelier Relief in Brussel (BE, 2016), het Franstalig Brussels Parlement in Brussel
(BE, 2018) en op Les Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles (FR, 2022).
Barbara Iweins is de auteur van het in 2010 en 2022 verschenen Street Style Memory Game
en Katalog.

Katalog, 2022. Barbara Iweins is al van jongs af aan een verwoede verzamelaarster. Ze
laat zich daarbij inspireren door de literatuur (Edouard Levé) en de hedendaagse kunst
(Sophie Calle, Christian Boltanski). Objecten bij elkaar zoeken, verzamelen, ordenen,
klasseren en tentoonstellen heeft haar altijd veel plezier bezorgd. “Ik fotografeer alles, van
de sok van mijn dochter met een gat erin, tot de Lego van mijn zoon, mijn vibrator, mijn
tranquilizers, absoluut alles.” Ze is op zoek naar esthetische emotie in de opeenstapeling
van elementen die op het eerste gezicht misplaatst of zelfs smakeloos lijken. In navolging
van Kant, voor wie het object bestaat, maar pas erkend wordt als het subject het onder
ogen ziet en als zodanig herkent, gaat de kunstenares een radicale confrontatie aan met
haar bezittingen. 12 795 foto’s van 12 795 objecten.

Yunsoon Jeong (KR)
Me, Challenge 
2021

Yunsoon Jeong (KR, 1969) woont en werkt in Seoul (KR). De kunstenaar studeerde in 2019
af aan het Chung-Ang University Center of Photography. Yunsoon Jeong nam deel aan
een tentoonstelling in het Kim Bo Seong Art Center in Seoul (KR, 2019), aan het 19e
DongGang International Photo Festival (KR, 2021), aan het 15e Jeonju International Photo
Festival (KR, 2021) en aan Space 22 (KR, 2023). Hij werd onderscheiden met de eerste FNK
Photography Award en publiceerde in 2019 zijn eerste boek: NAMIB.

Me, Challenge, 2021. Na een zwaar verkeersongeval ging de artistieke taal van Yunsoon
Jeong een nieuwe richting uit. Zijn wanhoop en pijnlijke ervaring staan voortaan centraal
in zijn creatief proces, dat voor hem zelfs belangrijker is dan het resultaat. “Mijn werk is
een metafoor voor mijn sterke levensdrang.” De kunstenaar documenteert niet alleen de
littekens uit zijn verleden, maar laat ook zien hoe vastberaden hij is om zijn fysiek lijden
en trauma’s te overwinnen in taferelen door middel van scenario's waarin hij zichzelf
opvoert.

Mari Katayama (JP)
Possession 
2022 - on going

Mari Katayama (JP, 1987) werkt vanuit Gunma (JP). Ze behaalde haar diploma aan het
Department of Intermedia Art van de Tokyo University of the Arts (JP). Er werden al 
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verscheidene solotentoonstellingen aan haar werk gewijd, onder andere op de Biënnale
van Venetië (IT, 2019). Eveneens in 2019 had ze een fotografische installatie in het
University of Michigan Museum of Art (US, 2019) en in het Maison Européenne de la
Photographie in Parijs (FR, 2021).

Possession, 2022 – on going. Possession is Mari Katayama’s nieuwste serie. Zoals
gewoonlijk voert ze zichzelf op met objecten die ze zelf heeft gemaakt en die verwijzen
naar haar eerdere kunstwerken (Shadow puppet - 2016, Beast - 2016, Thus I exist - 2015).
Mari Katayama lijdt aan een aangeboren aandoening. Op 9-jarige leeftijd werden haar
beide benen geamputeerd. Met haar indringende aanpak, die schoonheid zoekt waar die
a priori niet te vinden is, zet de kunstenares de toeschouwer aan om de
schoonheidsnormen en -idealen in vraag te stellen. In de composities verwerkt ze graag
diverse verzamelde artefacten en schelpen en met dit proces overschrijdt ze de grenzen
van het medium fotografie. Wanneer ze objecten en zelfportretten maakt en haar eigen
contouren bepaalt, reageert ze op de drang die ieder van ons in zich voelt. “Hoezeer ik
haatte wie ik was, doet er niet toe. Ook ik kan die schoonheid uitstralen. Ik heb geleerd dat ik
diep vanbinnen hetzelfde ben als jij. Ik ben jou.”

Auriane Kolodziej (FR)
Miroir, Miroir 
2020-2022

Auriane Kolodziej (FR, 1993) woont en werkt in Parijs. Ze studeerde communicatie en
grafisch ontwerp aan ECV in Parijs (FR, 2015).

Miroir, Miroir, 2020- ongoing. In de praktijk van Auriane Kolodziej zijn zelfportretten een
manier om voor haarzelf te bewijzen dat ze bestaat. Ze maakte deze serie na een droom
die haar diep raakte. Ze verankert en deelt haar verhaal met de reeks en meer algemeen
met haar kunst. “Twee jaar geleden had ik een droom. Ik stond volledig naakt in een eindeloze
kamer die baadde in helder wit licht. Ik stond er alleen, met een kleine spiegel.” Haar angstige
en nostalgische persoonlijkheid bepaalt de contouren van haar artistieke expressie. De
kunstenares leed lange tijd aan anorexia en ze vond in de kunst en meer bepaald in de
weergave van zichzelf in de spiegel een middel om te genezen en zichzelf te aanvaarden.

Tarrah Krajnak (PE)
1979 Contact Negatives
2019 

Tarrah Krajnak (PE, 1979) woont en werkt afwisselend in Eugene en Los Angeles (US). Het
werk van de fotografe werd onder andere tentoongesteld op het Houston Center of
Photography (US, 2019), Unseen California (US, 2021) en op Art Basel (CH, 2022). Ze won
de Dorothea Lange-Paul Taylor Prize (US, 2020) en de Prijs van de Jury op Rencontres
Internationales de la Photographie d’Arles (FR, 2021). In 2021 produceerde de
kunstenares The Careful Photograph, een podcast die binnen de hedendaagse fotografie
zwarte, inheemse en gekleurde stemmen laat klinken. Haar engagement sinds vele jaren
en haar zoektocht naar identiteit waren daarbij de leidraad.
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1979 Contact Negatives, 2019. Tarrah Krajnak werd in 1979 geadopteerd in de Peruaanse
hoofdstad Lima. De fotografe probeert zich in de serie voor te stellen dat haar lichaam
naar Lima terugkeert. “Ik ben geïnteresseerd in de multi- temporaliteit van het medium
fotografie en in het potentieel van de donkere kamer zelf als een site voor performance of
spectro-poëzie.” Ze gebruikt een tijdelijke donkere kamer, meerdere projecties en
grootformaatcamera’s. Ze herfotografeert om de raakpunten tussen de turbulente
verhalen van de stad en haar geschiedenis bloot te leggen. In een donkere en woelige
sfeer laat zij de sporen van traumatische ervaringen op lichamen zien en hoe
gewelddadige episodes uit archieven worden gewist.

Haohui Liu (CN)
To cut the feet, to fit the shoes
2021

Haohui Liu (CN, 1993) woont en werkt zowel in Londen (UK) als Fuzhou (CN). Hij
studeerde aan het London College of Communication (UK). Haohui Liu nam deel aan
tentoonstellingen in de Gallery Kult 41 in Bonn (DE, 2019), het International body of art in
Londen (UK, 2022), EDA in Shenzhen (CN, 2022), de Hoxton Gallery in Londen (UK, 2021)
en de Voormalige Suikerfabriek in Groningen (NL, 2021).

To cut the feet, to fit the shoes, 2021. De naam van deze serie is een Chinees gezegde dat
de fataliteit van de menselijke conditie beschrijft. De fotograaf probeert in verzet te
komen tegen de door de massamedia overgebrachte angst voor het uiterlijk en wat hij
het fetisjisme van koopwaar noemt. Hij vindt dat we “onze strenge zelfveroordeling moeten
loslaten en onze eigen identiteit en uniciteit zonder angst en met genot moeten aanvaarden.”
Deze serie in boekvorm introduceert grondige overwegingen over zelfbeeld, spiritualiteit
en cultuurtheorie via het creëren van Chinese symbolen en het gebruik van Engelse
woorden als hoofdstuktitels.

Tomasz Machciński (PL)

Tomasz Machciński (PL, 1942 - 2022)  was een autodidactisch fotograaf en performer. Hij
werd wees op jonge leeftijd en construeerde zijn identiteit rond een handtekening die hij
ontving van Hollywood-actrice Joan Tompkins: “With love to Tommy from Mother Joan.”
Vervolgens stelde hij zich voor dat de actrice zijn moeder was. Uit deze verwarring, die
meer dan 20 jaar duurde, ontstond een persoonlijke mythologie, een monumentale
performance die sinds 1966 ononderbroken voortduurt: meer dan 22 000 fictieve
zelfportretten.

(1966 - 2022) In zijn werk Tomasz Machciński belichaamt verschillende personages uit de
geschiedenis, literatuur, politiek en populaire cultuur. Er zijn ook personages bij die hij
verzint, allemaal met een verschillende etnische, seksuele of sociale achtergrond. Hij
heeft geen behoefte aan kunstgrepen, omdat hij alles gebruikt wat zijn lichaam hem
geeft: haargroei, verlies van tanden, ziekten, veroudering. Als unieke performer geeft
Tomasz Machciński zichzelf telkens een nieuwe identiteit, ontwikkelt hij een persoonlijke
mythologie en gebruikt hij de conceptuele fotografie in haar theatrale vorm.
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Sanja Marušić (NL/HR)
Eutierria, 2019
Before you, 2020
With you part two, 2021 

Sanja Marušić (NL/HR, 1991) woont en werkt in Amsterdam (NL). Ze studeerde fotografie
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (NL). Ze stelde tentoon
op Paris Photo (FR, 2021). Ze nam deel aan de Milan Image Art Fair (IT, 2021) en
presenteerde een solotentoonstelling in Los Angeles met Standard Vision (US, 2021). Ze
werd genomineerd voor de Paul Huff Award, Foam Amsterdam (NL, 2020) en won
de eerste Audience Award van Kunst.nl (NL, 2021).

Eutierria, 2019. Sanja Marušić en haar kersverse echtgenoot hebben deze serie samen
gemaakt. Tussen diepe liefde en een nieuw begin ontdekt het paar langzaam de nieuwe
dimensie die het huwelijk aan hun relatie geeft. De serie gaat over evenwicht zoeken, je
één voelen, jezelf overgeven aan elkaar en aan de natuur, rust vinden, verbondenheid
terwijl alles rondom je in beweging is.

Before you, 2020. In haar praktijk verkent Sanja Marušić talrijke media en technieken,
zoals fotografie, schilderkunst en collages. In haar kleurrijke en speelse zelfportretten
onderzoekt en toont ze een persoon in transitie en gunt ze de toeschouwer een
intiemere blik op de belangrijkste verandering. De kunstenares portretteert zichzelf als
een toekomstige moeder, “mijn fotografie en leven draaien niet langer om mij alleen.”

With you part two, 2021. Wanneer Sanja Marušić’s kind één jaar oud is, besluit ze om deze
serie over het moederschap te maken. Kort vóór de start van dit project krijgt Sanja
Marušić te horen dat bij haar moeder kanker is vastgesteld. Ze voelt zich kwetsbaar en
onzeker en wil dicht bij haar kind blijven. Naarmate de weken verstrijken verbetert de
gezondheid van haar moeder en worden haar beelden vrolijker. In deze serie neemt de
aanvankelijke focus op het moederschap een onverwachte wending, waardoor haar werk
een dubbele betekenis krijgt.

Bruno Oliveira (PT)
Sanfins
2019 - 2020

Bruno Oliveira (PT, 1993) is gevestigd in Luxemburg-Stad (LU). De kunstenaar studeerde
beeldende kunsten aan ENSAV La Cambre in Brussel (BE). Bruno Oliveira nam deel aan
een aantal collectieve tentoonstellingen in België en Luxemburg, onder andere in de
Plateau de Rham in Luxemburg (LU, 2020), Centrale for Contemporary Art in Brussel (BE,
2021) en het Musée de la Photographie in Charleroi (BE, 2021).

Sanfins, 2019-2020. Door een administratieve vergissing is Bruno Oliveira de enige mens
ter wereld die geregistreerd staat in Sanfins, een dorpje net naast het ziekenhuis waar hij
is geboren. In deze video beschrijft de fotograaf-videograaf het dorp waar vooral
familieleden van hem wonen. Sanfins brengt hulde aan het begrip “gemeenschap”. Om
de herinnering in stand te houden, wil de kunstenaar dat Sanfins altijd blijft voortleven in
delicate geluiden, gesprekken en gebaren uit het dagelijks leven. “De naam van het dorp
doet me denken aan de Franse woorden "sans fin", die “eindeloos” betekenen.”
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Paola Paredes (EC)
Until you change
2017 

Paola Paredes (EC, 1986) woont en werkt in Londen (UK). Ze studeerde fotografie aan de
Middlesex University London (UK) naast fotojournalistiek en documentaire fotografie aan
het London College of Communication (UK). De fotografe nam deel aan groeps- en
solotentoonstellingen op uiteenlopende plaatsen, zoals de FotoLoft Gallery in Moskou (RU,
2015), de Hillyer Art Space, Washington (US, 2016), het Portrait Salon in Londen (UK, 2016)
en het Latin American Photo Festival (US, 2022). Ze is de tweede laureate van een beurs
van de London Art Gemini Prize (UK, 2015).

Until you change, 2017. Paola Paredes combineert traditionele documentaire fotografie met
geënsceneerde beelden. Haar werk focust op de problemen waarmee de LGBT-
gemeenschap in Ecuador kampt. Mannen en vrouwen worden naar zogeheten
“behandelcentra” gestuurd om te genezen van hun homoseksualiteit. Paola Paredes zette
een documentair onderzoeksproject op: ze verzamelde getuigenissen en over een periode
van 6 maanden interviewde ze een vrouw die een opname in één van de instellingen had
meegemaakt. “Omdat het streng verboden is om op deze plaatsen te filmen, kon ze haar
verhaal niet vertellen met de traditionele documentatiemethodes. Deze beelden tonen ons wat
nooit naar buiten had mogen komen.” Door zichzelf in haar beelden op de voorgrond te
plaatsen, wordt haar werk een persoonlijke en intieme aanklacht van sociale vooroordelen.
Het nodigt ook uit tot een nieuw debat over de wisselwerking tussen seksualiteit,
familiebanden en persoonlijke vrijheid in onze hedendaagse samenleving.

Louka Perderizet (FR)
Garçon assigné fille à la naissance
2018 

Louka Perderizet (FR, 1999) woont in Brussel (BE). Hij behaalde een diploma in de
fotografie aan de 75-ESA-Hogeschool, Brussel (BE) en studeert momenteel beeldende
kunsten aan de Ecole de Recherche Graphique, Brussel (BE). De kunstenaar is een
transgender-activist die fotografie gebruikt om identiteiten, lichamen, seksualiteit en
LGBTQIA+ ter discussie te stellen.

Garçon assigné fille à la naissance, 2018. In de zomer van 2018 begon Louka Perderizet aan
deze serie waarin zijn levensverhaal wordt opgetekend: “Ik werd ingedeeld bij de meisjes,
maar dat ben ik niet, ik ben een man.” Zijn project bestaat uit een reeks zelfportretten die
lichamelijke veranderingen als thema hebben. Het zijn foto’s van familieleden en
artefacten. Door middel van zijn kunst neemt hij een standpunt in over zijn mentaal en
fysiek lijden, de vragen die hij heeft en de weg die naar levensvervulling leidt.

Kourtney Roy (CA)
The Tourist
2019 - 2020

Kourtney Roy (CA, 1981) woont en werkt in Parijs (FR). Ze studeerde fotografie aan The
Emily
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Carr University, Vancouver (CA). De fotografe stelde in het Planches Contact Festival in
Deauville (FR, 2012), op Le Bal in Paris (FR, 2014), het Portraits  Festival in Vichy (FR, 2015), en
Paris Photo (FR, 2018). Het werk van Kourtney Roy is gepubliceerd in verschillende boeken,
Ils pensent déjà que je suis folle in 2014, Northern Noir in 2016 en California in 2016.

De hoogstpersoonlijke kleurentaal van Kourtney Roy, haar filmische aanpak, ongeremdheid
en vrolijke sfeer zijn kenmerkend voor deze serie en bij uitbreiding voor haar hele werk. Ze
neemt de toeschouwer uit de realiteit mee naar de fictie en laat hem daar achter in
opperste verwarring. Met veel humor beschrijft Kourtney Roy een realiteit waarin “... de
meeste mensen meer genieten van de vooruitblik naar en de herinnering van een vakantie dan
van de ervaring zelf” - Del Barrett. De op het eerste gezicht glamoureuze en esthetisch
aantrekkelijke taferelen verwijzen naar de realiteit van de meeste mensen tijdens hun
zomervakantie. One-night stands, vakantieliefdes, een ijsje dat smelt op nepjuwelen of
verveling die ons tot bizar gedrag inspireert. Op de weg naar het onuitgesprokene stelt
Kourtney Roy de grenzen van de maatschappelijke normen aan en stelt ze hun relevantie in
vraag. 

C. Rose Smith (US)
Scenes of Self: Redressing Patriarchy
2019 - 2022

C. Rose Smith (US, 1995) woont en werkt in Boston. Het werk van de fotografe werd
opgenomen in groepstentoonstellingen van, het Museum of Contemporary Art Georgia
Atlanta (US, 2017), het Scad Museum of Art in Savannah (US, 2020), de Fotofest Biennial
Houston (US, 2022) en Blue Star Contemporary San Antonio (US, 2022). C. Rose Smith
finaliste van de Aperture Magazine Portfolio Review Prize (US, 2021). De kunstenares is een
MFA-kandidate aan het Rochester Institute of Technology (US, 2022), waar ze fotoverhalen
in haar praktijk verwerkt.

Scenes of Self: Redressing Patriarchy, 2019-2022. C.Rose Smith stelt de relatie tussen het witte
katoenen hemd en klassevooroordelen, elitisme en werk ter discussie. Door haar Afro-
surrealistische benadering van het medium fotografie is de kunstenares in staat om
verschillende geradicaliseerde en gendergebonden maatschappelijke normen in vraag te
stellen. Ze bekritiseert, interpreteert en herformuleert veel van de ervaringen van haar
voorouders en hun overheersers. “Wanneer ik de compositie van mijn zelfportretten bepaal,
verwijs ik ook naar historische uitspraken zoals Ain’t I a Woman en I Am a Man waaruit het
gebrek aan empathie en menselijkheid spreekt die geworteld is in het discours tegen zwarten.”
Scene of Self: Redressing Patriarchy helpt ons om de semiotiek van de rol van de mode in het
kapitalisme beter te begrijpen en om specifieke en abnormale patriarchale systemen bloot
te leggen.

Annegret Soltau (DE)
Father Search, 
2003 - 2007

Annegret Soltau (DE, 1946) is gevestigd in Darmstadt (DE). De kunstenares studeerde
schilderkunst en grafische kunst aan de Hochschule für bildende Künste in Hamburg (DE,
1967). Annegret Soltau is een begenadigde fotografe met een nationale en internationale
carrière van meer dan 45 jaar. Ze is nog steeds actief als kunstenares. De afgelopen jaren 
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exposeerde ze in de Colnaghi Foundation in Londen (UK, 2020), de Maurer Zilioli Gallery
in München (DE, 2020), Kornfeld Gallery in Berlijn (DE, 2020), het Musée Les Abattoirs in
Toulouse (FR, 2021), en in het Kunstverein in Buchholz (DE, 2022). Annegret Soltau
doceerde meer dan 20 jaar aan verschillende universiteiten in Duitsland en Oostenrijk. Ze
ontving de Marielies-Hess-Kunstpreis (DE, 2011) en de Johann-Heinrich-Merck-Ehrung
(DE, 2016).

Father Search, 2003-2007. De levensfasen en ervaringen van Annegret Soltau komen tot
uiting in haar kunst. Het uitdrukken van waarheid en onvolkomenheden is voor haar de
weg naar zelfaanvaarding. De fotografe is geboren als buitenechtelijk kind, na een
verhouding van haar moeder met een officier aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Door de oorlogsomstandigheden raakte haar moeder het spoor kwijt van
de toekomstige vader van haar kind. In deze serie deelt de kunstenares haar jarenlange
zoektocht naar haar biologische vader met ons. “Het onopgeloste verhaal van mijn lot, een
gevolg van de Tweede Wereldoorlog, staat letterlijk op het gezicht van mijn zelfportretten
geschreven.” Naast haar eigen zoektocht naar identiteit stelt Annegret Soltau een
gebroken generatie aan de kaak, getekend door de oorlog en een vorm van leegte die
voor altijd meegedragen wordt.

The Dazzled Project (FR)
Dazzled Project 002
2022

The Dazzled Project is een Frans collectief met de Franse kunstenaars Hélène Bellenger
(1989), Margot Millet (1995) en Valentin Russo (1996). In hun installatie stellen ze vragen
bij de manier waarop nieuwe technologieën en sociale media in dit digitale tijdperk onze
verhouding tot gezichten, zelfportretten en de representatie van het zelf wijzigen.

Dazzled Project 002, 2022.De eerste stap van het project bestond erin om een verzameling
selfies aan te leggen, die ze zorgvuldig van het internet en de sociale media oogstten. De
selfies tonen een deel van een gezicht en bedekken het tegelijkertijd. De beelden doen
denken aan een sterrenbeeld en ze vertegenwoordigen individualiteit in een patroon van
portretten waarvan er miljoenen op de sociale media staan. “Het gezicht is een bevoorrecht
medium om de gevoeligheden van een tijdperk te doorgronden en de manier waarop dat
tijdperk zichzelf spiegelt, voornamelijk door middel van portretten, die lange tijd het voorrecht
van de aristocratie waren.”

Karolina Wojtas (CZ)
We can't live- without each other 
2022

Karolina Wojtas (CZ, 1996) woont en werkt in Łódź (PL). Ze studeerde aan de Filmschool
van Łódź (PL) en aan het Institute of Creative Photography van Opava (CZ). De fotografe
toonde haar werk in de Galerie van het Pools Instituut in Wenen (AT, 2017), op de Poolse
Kunstkringen tijdens het China Festival in Beijing (CN, 2017), op het Unigeo Festival, in
Horni Becva in Opava (CZ, 2018) en in Amsterdam (NL, 2019), waar ze de ING Unseen
Talent Award won. Ze won twee keer een beurs van het ministerie van Cultuur en
Nationaal Erfgoed (CZ, 2018).

 
(BE) Persrelaties België : Be Culture Florien Dooms - florien@beculture.be - T: +32 (0) 494 87 71 09

(FR) Persrelaties Frankrijk : Catherine Philippot - cathphilippot@relations-media.com - T: +33 (0) 1 40 47 63 42 
 



We can't live- without each other , 2019 - on going. Karolina Wojtas nodigt de kijker uit
om de diepten van haar gestoorde humor te verkennen, met name het weergeven van
een op kitsch gerichte performance, die voorbijgaat aan het ongemak van het “lelijke”.
Tot 13 jaar was ze enig kind. Op een dag kwam er een baby in haar leven en begon de
oorlog. De kunstenares beweert dat die oorlog nog altijd woedt en laat in het midden of
ze dit ernstig of sarcastisch bedoelt. Maar wat doet het er uiteindelijk ook toe? Karolina
Wojtas en haar broer besloten om een aantal van hun gevechten en trucs te
documenteren, om broers en zussen van over de hele wereld te leren hoe ze moeten
vechten! “Beste broers en zussen. Wees sterk en blijf vechten voor je positie. Toon die gemene
wezens, die ook zijn geboren uit het lichaam en bloed van je ouders, dat hun ergste
nachtmerries maar een sprookje zijn in vergelijking met waar jij toe in staat bent.”

Dawn Woolley (UK)
The Substitutes
2007 - 2020

Dawn Woolley (UK, 1980) woont en werkt in Leeds (UK). Ze studeerde fotografie en
schone kunsten aan het Royal College of Art in Londen (UK). Haar werk was reeds te
bewonderen in de Ruskin Gallery in Cambridge (UK, 2017), de Ffotogallery in Cardiff (UK,
2018), de Blyth Gallery in Londen (UK, 2018), de Blenheim Walk Gallery in Leeds (UK,
2019), het Perth Centre for Photography (AU, 2021) en de Bildkultur Gallery in Stuttgart
(DE, 2022). Dawn Woolley is de auteur van het boek Consuming the Body: Capitalism, Social
Media and Commodification gepubliceerd in 2022.

The Substitutes (2007 – 2020) In deze serie laat Dawn Woolley de grenzen tussen
zelfportret en stilleven vervagen. Ze toont haar eigen levenloze lichaam in de armen van
mannen. Met een foto-uitsnede als levensgroot zelfportret bestudeert de kunstenares
haar eigen ervaring als object in de ogen van mannen. “Ik onderzoek gender-representaties
in advertenties, magazines, tv-programma’s en op sociale media om me hun beeldtaal eigen te
maken en de stereotypes die ze reproduceren bloot te leggen.”
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Beeldmateriaal beschikbaar voor de pers

Photogram from the series Corporis
Antrum, 2021 © Romy Berger,
courtesy of the artist

Imaginary Burial Place 18 from the
series Sebaldiana. Memento Mori,
2019 © Elina Brotherus, courtesy
gb agency, Paris

 From the series My, Myself and I,
2021 © Gabriel Dia, courtesy of the
artist

Allegoria 6 from the series
Allegoria, 2021 © Omar Victor Diop,
courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

Sara, France, 2011, from the series
Khamsa khamsa khamsa, 2012-2022
© Julia Gat, courtesy of the artist

Kneading II, from the series Series of
conversations, 2018 - ongoing ©
Laura Hospes, courtesy LANGart,
Amsterdam

Objets 04819 - 04877 (Chambre de
Barbara), from the series Katalog,
2017-2022 © Barbara Iweins,
courtesy of the artist

From the series Me, Challenge, 2021
© Yunsoon Jeong, courtesy of the
artist

Possession #2355, from the series
Possession, 2022 © Mari Katayama,
courtesy of the artist

Le portrait (The portrait), 2020, from
the series Miroir miroir, 2020 -
ongoing © Auriane Kolodziej,
courtesy of the artist 

Untitled, from the series To cut the
feet, to feet the shoes, 2021 © Liu
Haohui, courtesy of the artist

Selfportrait as Walking Woman with
Bag, 1979 Lima Peru/2019, Los
Angeles, CA, from the series 1979
Contact Negatives, 2019 © Tarrah
Krajnak, courtesy Galerie Thomas
Zander, Cologne

Untitled, 2003 © Fondation
Machcinski, courtesy christian berst
art brut

From the series Eutierria, 2019 ©
Sanja Marušić, courtesy Project
2.0/Gallery, The Hague

Still from the film Sanfins (17’10’’),
2019 - 2020 © Bruno Oliveira,
courtesy of the artist

From the series Until You Change,
2017 © Paola Paredes, courtesy of the
artist

From the series Garçon assigné fille à
la naissance, 2018 © Louka Perderizet,
courtesy of the artist

Pink Mattress, From the series The
Tourist, 2019-2020 © Kourtney Roy,
courtesy Project 2.0/Gallery, The
Hague

Untitled n°38, (Admittance), Maginnis
House, New Orleans, LA, 2022, from
the series Scene of Self: Redressing
Patriarchy, 2020 - 2022 © C. Rose
Smith, courtesy of the artist

From the series Father Search, 2003 -
2007 © Annegret Soltau, courtesy
galerie Anita Beckers, Frankfurt am
Main

Dazzled Project 002, 2022 © The
Dazzled Project, Hélène Bellenger,
Margot Millet, Valentin Russo,
courtesy of the artists

Foam Amsterdam- 3h - We can't live-
without each other , 2022 © Karolina
Wojtas, courtesy of the artist

Holiday, Majorca, from the series The
Substitute, 2007-2020 © Dawn
Woolley, courtesy of the artist

https://www.sanjamarusic.com/eutierria

