
exposities
01.2011 (permanent) :: Logomo Site - Logomo, Turku, Finland
01.2011 - 04.2011 :: Eternity - Lowi, Brussel
01.2011 - 12.2011 :: Onlyagame? - Logomo, Turku, Finland
01.2010 - 04-2010 :: Onlyagame? - Istanbul Taksim Cumhuriyet Sanat Gelerisi
09.2009 :: Tourist - Elza & Hilda, Brussel
10.2008 - 03.2009 :: Onlyagame? - Liverpool 10.2008 - 03.2009 :: Onlyagame? - Liverpool World museum, UK
05.2008 - 08.2008 :: Onlyagame? - Musée du cinquantenaire, Brussel
09.2007 - 12.2007 :: Green - The Zoom gallery, Brussel
4.2006 - 10.2006 :: Spring er 'ns in - Tienen, Oostende, Brussel
11.2004 (permanente) :: Pfizer CH - St. Cugat (Barcelona)
11.2003 :: Obladí - Barcelona
04.2003 - 05.2003 :: Châtelet - Barcelona

artist statement
Bij het rondkijken zie ik vormen en kleuren die ik niet wil interpreteren maar die ik als 
waarheid wil vastleggen. Het resultaat wordt een beeld, vaak abstract, dat zelfs met 
weinig betekenis toch relevant blijkt te zijn.

Als fotograaf wil ik mij openstellen tot de beelden rondom mij, zodanig dat ze mijn hele Als fotograaf wil ik mij openstellen tot de beelden rondom mij, zodanig dat ze mijn hele 
aandacht veroveren. Het maken van beelden zijn voor mij gelukkige en meditatieve 
momenten waarvan ik het gevoel wens weer te geven.

Indien ik mijn werk een naam zou moeten geven dan zou het onder de Beschouwelijke 
fotografie passen, oftewel Miksang, Tibetaans voor "goed oog".

biografie
Op 17-jarige leeftijd beslist Henk om fotograaf te worden. Na kort gestudeerd te hebben 
op het Narafi te Brussel beslist hij te gaan werken bij Studio Dann, leider in de Bedrijfs-
fotografie.

In 2001 vertrekt hij naar Barcelona om er als webdesigner te werken en waar hij vanaf 
2003 zijn fotografisch werk tentoon stelt.

In 2005 keert hij terug naar Brussel waar hij als zelfstandig fotograaf werkt.

Henk Cortier

Geboren te Brussel in 1976

website
www.henkcortier.com

contact
henk@henkcortier.com


