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KALMTHOUT (B) - Burned Earth. Onder die niet zo Vlaams klinkende titel exposeert fotograaf Pierre
Volpe uit het Belgische Brecht in de maand september een collectie foto's die hij een week na de
grote brand van 25 en 26 mei van dit jaar op de Kalmthoutse Heide heeft geschoten.
Volpe kreeg van de autoriteiten speciaal toestemming om op een ochtend in alle vroegte op plekken te
komen die toen nog verboden gebied waren voor bezoekers. "Ik was er om kwart voor vijf en heb tot half
zeven kunnen fotograferen.
Bij opkomend licht dus, dat is het mooiste dat je kunt hebben bij natuurfotografie. Ik had alleen wel de pech
dat het erg bewolkt was. Wat zon erbij, zou nog mooier zijn geweest", zegt de fotograaf.
Die bewolking en de daarmee gepaard gaande verslechtering van het weer, was ook de reden dat Volpe er
bij de autoriteiten op aangedrongen had om hem snel toegang te verlenen. "Als ik een week later was
geweest had ik de beelden die ik nu heb, niet meer kunnen maken, simpel omdat de regen toen al veel
sporen van de brand had weggespoeld."
De foto's zijn te zien in het bezoekerscentrum De Vroente van de Kalmthoutse Heide aan de
Putsesteenweg halverwege Kalmthout en Belgisch Putte.
Volpe heeft zestien foto's in groot formaat afgedrukt. "Zwart-wit, omdat dat de sfeer van de verwoestingen
door de brand het beste weergeeft."
De foto's blijven heel de maand september in de Vroente hangen. Zondagmiddag is Volpe zelf in het
bezoekerscentrum aanwezig om bezoekers met een drankje te verwelkomen bij wijze van informele opening
van de tentoonstelling.
Pierre Volpe heeft van het materiaal dat hij op de hei schoot, ook een fotoboek met tachtig afbeeldingen
gemaakt. Op de website heeft Volpe verder ook nog een zogenoemd digirama van zijn foto's geplaatst.
Daarin zijn de foto's van de verbrande hei als een diaserie te zien.
Ga daarvoor naar de website:
www.volpe.be/ digirama/digiramas.htm
Het boek is te bestellen via
www.volpe.be/info/publicaties.htm
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