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KORTRIJK

Geboren en getogen Kortrijkzaan

Bart Debo (58) is getrouwd met

Ann Delvoye en is papa van twee

jongens en twee meisjes. “We

mogen ons gelukkig prijzen met

een mooie kleindochter en een

tweede kleindochter op komst”,

zegt Bart. Hij deed humaniora in

Kortrijk en volgde daarna infor-

matica. Beroepshalve is hij pro-

jectleider in de IT-afdeling van

Belfius Bank. Bart werkt heel

graag samen met mensen en

houdt van reizen. Precies tien jaar

geleden ontdekte hij zijn passie

voor fotografie. 

“Toen wij op reis waren in Bali

slaagde ik er maar niet in om wat

ik zag over te brengen in de reis-

foto’s”, zegt Bart. “Daar maakte ik

de klik en schreef ik me na de reis

in bij CVO, voor avondonderwijs

fotografie. Met de bedoeling het

fotoapparaat grondig te leren

kennen en te ontdekken wat ik

met een camera allemaal kon

doen. De opleiding bestaat uit

verschillende modules: de techni-

sche werking van een camera,

beeldanalyse, beeldverwerking en

studiowerk. Ook over actie, na-

tuur, architectuur en mens.” 

Omdat elke module een half

schooljaar duurt en Bart alles wou

uitproberen, deed hij bijna zes

jaar over de opleiding. “Door die

opleiding is mijn interesse alleen

maar gegroeid. Het is een echte

hobby geworden.”

FILMAFFICHES

Na de opleiding besloot Bart foto-

graaf in bijberoep te worden. “Af

en toe kreeg ik van mensen een

aanvraag om samen met hen iets

uit te werken. Gaandeweg pro-

beer je dan ook eigen werken te

creëren, vanuit een idee of een

inspiratie.” 

Geïnspireerd door reizen rond de

wereld en andere invloeden be-

gon Bart verschillende projecten:

sommige worden steeds aange-

vuld, andere zijn eenmalig. Zo

bijvoorbeeld het project ‘French

Connection’. “Dat refereert naar

mijn jeugd. De keuze van tv-zen-

ders was toen nog heel beperkt.

Mijn ouders keken naar de Franse

zenders die toen veel films ver-

toonden met Franse filmsterren.

Zo heb ik een connectie gelegd.

De werken zijn samengesteld uit

filmaffiches van de betrokken ac-

teur/actrice. Er is ook altijd een

van mijn foto’s in verwerkt”,

duidt Bart.

Een ander project is ‘Moving Pe-

ople’ waarin hij bekende plaatsen

in Kortrijk toont samen met de

beweging die mensen maken.

Ook ‘Portretten en familie’ is een

reeks. “Hierin probeer ik samen

met de aanvragers iets op te bou-

wen. Met naar hen te luisteren en

hun interesses te ontdekken, pro-

beer ik iets unieks voor hen te

brengen.” 

In ‘Urbex’ toont Bart zijn voorlief-

de voor verlaten panden, oude in-

dustrie en graffiti. “Het is span-

nend wanneer je in een verlaten

ruimte uren doorbrengt om alles

te bekijken en te proberen je

beeld te vormen. Soms in moeilij-

ke lichtomstandigheden.”

NOSTALGIE

In 2015 besliste de stad Kortrijk

een aantal zwembaden te sluiten

toen Kortrijk Weide afgewerkt zou

zijn. Bart maakte daarover de

reeks ‘Pools’. “Menig Kortrijkzaan

heeft mooie herinneringen aan de

doorgebrachte tijd in ‘den ope-

nen’, ‘de Mimosa’ en ‘den provin-

cialen.’ Om die nostalgie vast te

leggen heb ik samengewerkt met

mijn schoonbroer Alain Delvoye –

ook fotograaf- en een bijzondere

fotoreeks gemaakt van deze

zwembaden.” 

De laatste jaren ligt de focus op

Afrika. “In deze reeks breng ik de

mensen en de dieren op een

eigen manier. Vertrekkend van

een foto bewerk ik deze digitaal

tot ik een resultaat krijg dat ligt

tussen een foto en een (digitale)

schilderij”, aldus Bart, die intus-

sen aan een nieuw project werkt

rond bomen en bossen. 

B A R T D E B O E X P O S E E R T W E R K E N I N H A D L O W

“Met foto’s iets
unieks brengen”

_________

“Uren in een
verlaten ruimte
doorbrengen is
heel spannend”
_________

Bart Debo voor een van zijn werken. (foto JVGK)

KORTRIJK De Kortrijkse

amateurfotograaf Bart

Debo stelt tot eind au-

gustus tentoon in Had-

low, een tijdelijke galerie

in de Rijselsestraat. Hij

toont er tien werken in

zes categorieën, die geïn-

spireerd zijn door zijn

reizen rond de wereld en

andere invloeden. 

DOOR PETER VAN HERZEELE

Argenta 
blijft dichtbij.
Ook vanop 
afstand.

Meer informatie vind je op 

argenta.be/corona
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KORTRIJK Naar goede gewoonte

lanceerde burgemeester Vincent

Van Quickenborne vorige zondag

een video op sociale media. Daar-

in roept hij op om de lokale hore-

cazaken zoveel mogelijk te steu-

nen. Hij verbindt er zelfs een

wedstrijd aan. Wie een originele

foto neemt van zichzelf op een

terras, kan een bon voor zijn of

haar favoriete café of restaurant

winnen. “De Kortrijkse horeca

heeft ons gemist”, klinkt het. “Het

zijn voor hen moeilijke tijden.

Vandaar deze oproep: steun onze

lokale horeca. Ga de komende

weken eens gezellig op café of op

restaurant.”

DRIE TIPS

De burgemeester roept wel op om

dat zo veilig mogelijk te doen.

Daarom geeft hij drie tips mee.

“Een: reserveer, twee: bestel niet

aan de bar en drie: zit zo veel mo-

gelijk buiten.” Volgens de burger-

vader zorgt zijn terrassenplan

XXL ervoor dat iedereen ver ge-

noeg uit elkaar kan zitten. “Zo is

de terrasruimte in Kortrijk meer

dan verdubbeld. Op die manier

creëren we meer dan 60 nieuwe

terrasplekjes in Kortrijk die je de-

ze zomer kan ontdekken.”

Om de Kortrijkzanen te motive-

ren lanceert de burgemeester een

wedstrijd: “Neem een originele

foto van jouw en je vrienden op

een terras en post die op sociale

media onder de #TerrassenXXL.

Je kan een bon winnen voor jouw

favoriete horecazaak.”

Tot slot komt er ook een bedankje

voor de zaken en buren die de

extra terrassen hebben mogelijk

gemaakt. “Het bewijst dat we in

moeilijke tijden solidair kunnen

zijn met elkaar. Ik ben er klaar

voor, op uw gezondheid, zeker in

coronatijden. Zorg goed voor

uzelf en zorg voor elkaar.”

VROEGER SLUITEN

Obers horen een mondmasker te

dragen. Mensen mogen een zaak

betreden in hun bubbels van ma-

ximum tien personen en moeten

1,5 meter afstand houden van an-

dere klanten. Aan de toog bestel-

len is niet mogelijk. In principe

mogen cafés en restaurants open-

blijven tot 1 uur, maar Kortrijk

pakt dat tot en met 14 juni toch

anders aan. “De eerste week wil-

len we dat iedereen sluit om 23

uur”, zegt Vincent Van Quicken-

borne. “We denken dat een rusti-

ge start beter is. Binnen een week

zullen we het resultaat evalueren.

Als alles rustig verloopt, zullen we

daarna de aanbevelingen van de

Veiligheidsraad volgen.” (AN)

Burgemeester Van Quickenborne lanceert
wedstrijd om lokale horeca te steunen




