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PHOTOBOOK
BELGE
Uniek overzicht van
150 jaar Belgische
fotoboekgeschiedenis
“Een goudmijn hoeft niet groot te zijn, als ze maar
diep is: Photobook Belge ontsluit de rijke geschiedenis van het Belgische fotoboek, die voor velen tot nu
toe onbekend terrein was. De talloze bijzondere uitgaven verdienen een ereplaats in het internationale
landschap van het fotoboek.”
— FRITS GIERSTBERG
(curator in het Nederlands Fotomuseumin Rotterdam)

Voor fotografen is het fotoboek een van de
belangrijkste media om hun werk te tonen. De
evolutie van het fotoboek past dan ook in een
grote traditie.
Photobook Belge is het eerste overzicht ooit van
fotoboeken die werden gepubliceerd door Belgische fotografen. De catalogus omvat meer dan
250 zorgvuldig beschreven en geïllustreerde fotoboeken, gemaakt over een periode van 150 jaar,
uit diverse publieke en private collecties. Voor het
eerst wordt op deze schaal onderzoek gedaan naar
de productie en context van Belgische fotoboeken.
Dit ambitieuze boek schetst een representatief
beeld van hun ontwikkeling, vanaf het midden
van de negentiende eeuw tot vandaag, en draagt
bij aan de studie naar een tot nu toe verwaarloosd
onderdeel van de Belgische fotogeschiedenis.

Het Belgische fotoboek is een begrip geworden.
Met Photobook Belge krijgt het eindelijk de erkenning die het verdient.
Met werk van bekende namen als Harry Gruyaert,
Gilbert Fastenaekens, Marc Trivier, Marcel
Broodthaers, Bieke Depoorter, Marie-Françoise
Plissart, Stephan Vanfleteren, Max Pinckers, Geert
Goiris, Dirk Braeckman, Edmond Fierlants, en
tal van onontdekte parels uit de rijke Belgische
fotografiegeschiedenis.
Samengesteld door Tamara Berghmans (curator
FOMU – Fotomuseum Antwerpen), met essays
van onder meer Pool Andries, Jan Baetens,
Sandrine Colard, Emmanuel d’Autreppe,
Johan De Vos, Steven F. Joseph, Johan Pas en
Stefan Vanthuyne.

Het boek verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling van 1 maart tot 6 oktober 2019 in het
Fotomuseum Antwerpen (FOMU), dat een rijke collectie aan Belgische fotoboeken bewaart.
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