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PERS BERICHT - FOTO TENTOONSTELLING 
#photography #mongolia #roots&roads #photofestival Gent #adventure 

‘The Spatial Odyssey Back in Times’ 

Receptie op vrijdag 11 Augustus 2017, 17:00 - 19:00 
Tentoonstelling loopt tot en met zondag 20 August 2017 

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag 14:00 - 18:00  
zaterdag en zondag 09:00 - 14:00 

Gesloten op maandag. 

Georganiseerd door Blue Lotus Gallery (Hong Kong) 
Plaats: Baudeloo Antiques, 3 Beverhoutplein (bij St Jacobs) Gent, 9000 BELGIUM 

Gallery: www.bluelotus-gallery.com 
Artist Website: www.progin.com 

Maakt deel uit van het Gent’s initiatief ’80 days of summer’:  
https://sintpietersabdij.stad.gent/nl/content/80-days-summer-roots-roads 

For further info please contact:  
Sarah Van Ingelgom | Gallery Director | T: 6100 1295 | sarah@bluelotus-gallery.com 

Deze Press Release is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. 
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Over de tentoonstelling (korte versie) 

Van 11 tot 19 Augustus presenteert Blue Lotus Gallery “The Spatial Odyssey Back in Times”. 
De Zwitserse fotograaf Marc Progin vertelt het verhaal van een buitengewone expeditie met 
een karavaan kamelen waarin hij op zoek gaat naar de oorsprong van ‘tijd’, sporen van 
menselijke beschaving en de rijkdom van de natuur. Het resultaat is een reeks 
indrukwekkende landschapsfoto’s van de Mongoolse woestijn in de winter. 

Over de tentoonstelling (uitgebreide versie): 

Marc’s foto's tonen het resultaat van een  buitengewone expeditie met een karavaan 
kamelen door de Mongoolse woestijn tijdens een barre winter. Hij gaat zo op zoek naar de 
oorsprong van de oudste beschavingen en verloren rijkdommen van onze wereld. Tijdens 
deze trektocht met de Mongoolse nomaden ontdekt hij niet alleen ruïnes en overblijfselen 
van lang verloren paleolithische culturen maar ook de verbluffende natuur en landschappen 
van de streek.  Het klimaat is hard. Wolven en roofvogels reizen mee met de Mongoolse 
clans. Samen migreren ze vrij van het heden naar het verleden, langzaam mee drijvend met 
de trage vooruitgang van hun karavaan.  
Een tiental geselecteerde foto's met verbluffende landschappen, kameelkaravanen, 
nomadische portretten en nachtlandschappen worden tentoongesteld. 

Over de fotograaf: 

Marc Progin, 71, is een Zwitserse avonturier die ondertussen al 40 jaar in Hong Kong woont. 
Vroeger was hij horloge maker en daardoor de tussenpersoon bij uitstek tussen Zwitserse 
horloge makers en Chinese klanten en bedrijven. Hij was altijd uitermate sportief en liep 
verschillende ultra marathons (100km). Toen hij de pensioenleeftijd bereikte kwam er tijd vrij 
voor langere uitdagingen en expedities. Sinds 1999 reist Marc duizenden kilometers op de 
fiets, te voet en aan boord van kameelwagens door de Gobi woestijn. Hij maakt zijn eigen 
kaarten en navigeert met de zon, de sterren en het kompas. Twintig geselecteerde foto's 
met verbluffende landschappen, kameelkaravanen, nomadische portretten en 
nachtlandschappen met representaties van andere werelden worden tentoongesteld. 

Meer over Blue Lotus Gallery: 

In 2003 verhuisde Sarah Van Ingelgom naar Hong Kong  om er in de scheepvaart te werken. 
In 2007 begon ze echter een andere uitdaging en openende haar eerste galerij.  
Het Kuifje album “De Blauwe Lotus” waarin Kuifje op ontdekking gaat door China, gaf haar 
inspiratie  om haar galerij de naam“Blue Lotus Gallery” te geven. 
Van in het begin spitste de galerij zich toe op de bloeiende Hong Kong cultuur en zijn vele 
artiesten.  Zo maakte ze naam en faam met Fan Ho, Michael Wolf, Romain Jacquet-Lagrèze, 
KC Kwan, Marcel Heijnen en vele anderen.  

Met deze tentoonstelling keert Sarah  terug naar haar Gentse roots. Ze gebruikt haar vader 
zijn antiekwinkeltje bij de oude markt als tentoonstellingsruimte. Vader en dochter even weer 
samen in het mooie kader van een antiekwinkeltje gelegen in hartje Gent.. 
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