
 

Refleks 
maandelijks infoblad van vtbKultuur fotoclub BLANDIA 

41ste jaargang —  nummer 403 —  jun i  2021  

foto: afstandsbediening 



refleks 403 juni 2021 

 

k
a
le

n
d
e
r 

 

neem de tijd 

 

 

Enkele dagen rond juli 2021 

Blandia rally 

 

8 september 2021 

vergadering 

 

29 september 2021 

babbelavond 

 

13 oktober 2021 

vergadering 

 

10 november 2021 

vergadering 

 

8 december 2021 

vergadering 

 

29 december 2021 

vergadering 
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 editoriaal 
 

 

Beste leden, 

Nu wij er toch bijna zijn, dat beweren ze althans op de radio, is 

het tijd om je fotospullen op te diepen, het stof en het spinrag er 

af te halen, de batterijen na te kijken en de handleiding nog eens 

aandachtig te lezen. Proefdraaien kan al vanaf nu want rond 21 

juli is het “voor echt”. Dan gaat de Blandia rally door. Meer daar-

over ontvang je in een aparte brochure waarin alle nodige uitleg. 

Dit is de gelegenheid om weer in gang te schieten indien je foto-

grafische activiteiten op een laag coronapitje stonden. Wij reke-

nen dan ook op massaal veel deelnemers aan deze eerste post 

corona rally. 

Niets belet je echter om, indien je toch ergens één of meerdere 

mooie foto’s gemaakt hebt, deze op de facebookpagina van Blan-

dia te plaatsen.  

De foto op de frotpagina van deze Refleks is genomen tijdens een 

benefit fotoshoot voor een Blankenbergse school. Op verzoek van 

de directeur werden alle laatstejaarsleerlingen in hun respectie-

velijke bubbels gefotografeerd als aandenken aan een wel heel 

speciaal jaar. Een jaar dat zij allicht niet snel zullen vergeten. 

Dat de fotografen zich ook geamuseerd hebben kun je uit de foto 

wel afleiden. Het was voor hen ook weer een gelegenheid om al 

hun lichtmateriaal op te stellen en de jeugdige modellen te foto-

graferen. 

Iets helemaal anders nu: heb je als lid van Blandia wensen, sug-

gesties op-of aanmerkingen wat de start en de werking voor het 

volgend jaar betreft, laat het weten op digifotobladia@gmail.com. 

Bij het opstellen van het nieuwe programma zal er, in de mate 

van het mogelijke, zeker rekening mee gehouden worden. 

C U in september 

De voorzitter 
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voor u gelezen 

door Filip Van Cappel 

In de kijker : Vivian Maier : Amerikaanse fotografe. 

(New York 1 febr. 1926 – 21 april 2009) 

 

Vivian Maier was een Amerikaanse straatfotografe, autodidact, ei-

genlijk hobbyfotografe, ongehuwd, een eenzaat die in haar vrije 

tijd veel rondtoerde met camera en voornamelijk mensen en ar-

chitecturen fotografeerde in steden zoals New York, Chicago en 

Los Angeles. Ze heeft in totaal meer dan 150.000 beelden ge-

maakt die ze voor zichzelf hield : Maiers werk bleef dan ook tij-

dens haar leven onbekend en zelfs vele negatieven en filmrolletjes 

bleven onontwikkeld. Korte tijd voor haar dood werd het geheel 

verkocht op een beurs. Een zekere John Maloof kocht de inboedel 

voor 380 dollar. Wat hij zag was indrukwekkend en hij had snel 

door dat dit uitzonderlijk was.” De beelden waren gered van de 

schroot”. Maloof publiceerde de beelden op internet en algauw 

kwam veel interesse voor haar werk. Maiers foto’s zijn reeds ten-

toongesteld over de hele wereld. Over haar leven en werk zijn ook 

verschillende documentaires gemaakt en boeken geschreven. 

 

Maier werd geboren in New York, bracht een groot deel van haar 

jeugd door  in Frankrijk. Bij terugkeer verbleef ze eerst in New 

York en daarna in Chicago. Ze werkte er voornamelijk als nanny 

en ging in haar vrije tijd de straat op om de mens en de straat in 

beeld brengen. 

 

Vivian Maier heeft nooit de roem gekend tijdens haar leven.. 

Maier kan wel beschouwd worden als één van de grootste straat-

fotografen.  
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                                                 Zelfportret : Vivian Maier 

 

Oorsprong : John Maloof  

collectie  Vivian Maier                                  
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, pluvierlaan 29, 8370 blankenberge 

 facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 Oed je an tgas !! 

Van 3 mei tot 30 juni  loopt er een fototentoonstelling in het 

groot salon van de bibliotheek in Blankenberge van fotgrafe As-

trid Dumolyn onder het thema “Shoreline of wonder”. 

Zelf beschrijft zij haar fotografie als volgt: “ik vind het moeilijk 

om mijn stijl te beschrijven. Veel mensen noemen het magische 

kunst. Daar zit het dromerig effect van de Lee filter voor iets tus-

sen. De bedoeling van mijn fotoreeks is rust brengen bij mensen. 

Openingsuren bib: 

Maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 18u. 

Woensdag en vrijdag van 14u tot 19u. 

Zaterdag van 10u tot 13u. 

Als je de tentoonstelling gaat bezoeken en je hebt er iets over te 

vertellen kruip dan in je pen en spui je oordeel op de gesloten 

facebook pagina van Blandia of zend je bevindingen naar de re-

dactie van de Refleks. 
digifotoblandia@gmail.com 


