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Stadsfotograaf Patrick Henry opent eigen
fototentoonstelling 'Over Gent'

De Gentse Sint-Pietersabdij brengt vanaf donderdag 11 juli 2019 de

fototentoonstelling 'Over Gent', met het werk van Patrick Henry, tot voor kort

stadsfotograaf van de stad Gent. De unieke expo biedt een brede kijk op

Gent, haar inwoners en bezoekers: van Rabot tot Reep, van Mina tot Macron, van

bibberduik tot Bourgoyen en van Ghelamco tot de Gentse Feesten. Geen

gefotoshopte of al te gestileerde beelden, maar het leven zoals het is, een venster

op de stad Gent in 120 beelden.

⏲



Patrick Henry, Patje voor vrienden en collega’s, werkte van 1973 tot 1 maart 2019 voor de Stad

Gent. Hij startte zijn carrière in de Sint-Pietersabdij, toen nog Kunsthal Gent, als

tentoonstellingsbouwer. Al gauw kon hij zijn passie voor compositie en beeld kwijt in zijn

ontluikende interesse voor fotografie. Hij volgde avondschool en deed mee aan fotowedstrijden.

In de jaren ‘80 en ‘90 deden steeds meer diensten een beroep op hem en werkte hij ook voor

andere projecten als freelance fotograaf. Voor Patrick waren de Gentse Feesten een jaarlijks

terugkerend fotofeest. Iedere dag dertig foto’s aanleveren voor de Gentse Feesten website,

Patrick nam het allemaal met evenveel enthousiasme aan.

De officiële jaren als stadsfotograaf

In 2006 startte Patrick officieel als stadsfotograaf, met de opdracht om de veranderende stad op

beeld vast te leggen en te documenteren. 'Zuurstof voor de Brugse Poort' was een van de eerste

opdrachten, en er volgden er nog veel meer. In maart van 2019 was er de onherroepelijke 'op

pensioen stelling', maar stilzitten is er voor Patrick niet bij.

'Ik ben ongelooflijk blij dat ik van mijn passie  mijn beroep heb kunnen maken.
Als ik goed kan schatten heb ik meer dan 200.000 beelden gemaakt, daarom
was een selectie maken voor deze tentoonstelling een hele opgave. Dat de
expo in de Sint-Pietersabdij loopt, de plek waar ik als jonge snaak gestart ben,
is voor mij de kers op de taart. De cirkel is rond.'
— Patrick  Henry

Met maar liefst 120 beelden geeft de tentoonstelling een boeiende les recente geschiedenis van

Gent, haar bewoners en bezoekers. Nieuwe stadsprojecten, bekende bezoekers, verstilde natuur,

de Renoboot, het nachtleven, de studenten en natuurlijk de Gentse feesten, aan het oog van

Patrick ontsnapte niets of niemand.

'Gent was ongelooflijk bevoorrecht met zo'n bevlogen stadsfotograaf als
Patrick. Niets was hem te veel, overal was hij present en legde hij de stad in al
haar facetten op beeld vast. Hij zette met zijn werk een onuitwisbare
fotostempel op het heden en verleden van onze stad.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur



Praktisch

De tentoonstelling loopt van donderdag 11 juli tot en met 11 augustus, in de Sint-Pietersabdij

in Gent, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Meet and greet: Op zondag 14 juli 2019 tussen 11 en 13 uur wandelt Patrick door zijn eigen

tentoonstelling en vertelt het verhaal achter de beelden.
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Patty Delanghe, communicatie Historische Huizen Gent, tel 09 266 85 24, gsm 0473 40 47

43,

e-mail patty.delanghe@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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