
BIO Lieve Blancquaert 
 
Lieve Blancquaert (°1963) 
Studeerde film en fotografie in KASK Gent 
Werkt sinds 1985 als freelance fotograaf voor diverse kranten en magazines.  
 
Maatschappelijk engagement is een rode draad door het oeuvre van Lieve Blancquaert. 

Via haar fototoestel zet ze zich af tegen verschillende vormen van onrecht, vooral 

onrecht dat vrouwen wordt aangedaan. Maar daar stopt haar bewogenheid niet. Zo 

haalde ze al verschillende bekende Belgen voor de lens in het kader van Kom op tegen 

kanker en naar aanleiding van een fair-tradecampagne van Oxfam. 

In haar carrière werkte Blancquaert al mee aan enkele boeiende boeken. Een greep uit 

het voorbije decennium: Vrouw (2003, Lannoo – met teksten van Betty Mellaerts over 

vrouw zijn en ouder worden), Insjallah, mevrouw (2004, Roularta Books – een reeks 

‘verhalen (z)onder de boerka’ van Annemie Struyf), A la limite (2006, Globe – verhalen 

over leven, liefde en dood), Straftijd (2006, Roularta Books – een blik achter de 

schermen van een gevangenis), Mijn status is positief (2006, Globe – over het 

aidsprobleem in Europa en Afrika), Voorbij de grens (2008, Lannoo – boek bij het 

gelijknamige programma op Eén), Iemand (2009, Lannoo – gepakt door Zuid-Afrika) en 

Mijn zachtste huid. Over leven met brandwonden (2009, Lannoo – een gedenkwaardig 

portret van brandwondenpatiënten). 

 

De voorbije jaren stelde Lieve Blancquaert haar werk tentoon op verschillende plekken. 

Zo was er in 2003 de tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij van Gent met foto’s uit 

Vrouw, die daarna op tournee ging door Vlaanderen en Nederland. In 2004 kon je dan 

weer foto’s uit Insjallah, mevrouw bewonderen in het Antwerpse Fotomuseum. En voor 

Plan International maakte ze de internationale tentoonstelling 1 op 3 bestaat niet, met 

foto’s uit Burkina Faso die tot nadenken stemmen. 

 

Als creatieve duizendpoot beperkt Lieve Blancquaert zich niet tot fotowerk alleen. 

Regelmatig treedt ze op televisie zelf voor het voetlicht. Ze werkte onder meer al mee 

aan ‘Meisjes van Veertig’ in De Laatste Show (Eén) en schoot zomerportretten voor 

Zomer 2005 en Zomer 2006 (de zomershows van Jan Leyers op Eén). Ook tijdens de 

twee reeksen van De film van mijn leven (Canvas) kon je haar aan het werk zien. In 

2008 trok ze in Voorbij de grens (Eén) samen met een groep personen met een 

handicap dwars door de jungle van Nicaragua. De aangrijpende beelden die ze op die 

tocht schoot, bundelde ze in het gelijknamige fotoboek. 



 

In 2008 gaf ze een overzichtstentoonstelling en boek uit onder de titel “Fotograaf”. 

In 1012 maakte ze een docureeks en boek voor de VRT zender Eén onder de titel Birth 

Day.  

Het programma werd in verschillende landen in de wereld uitgezonden (Nederland, 

Zweden, Mexico, Polen, Brazilië) 

Na Birth Day kwam Wedding Day in 2015 en Last Days in 2017 op VRT en in boekvorm 

bij uitgeverij Hannibal.  

Op het World Media festival in Hamburg won Blancquaert een Grand Award voor de 

Wedding Documentaire over India. 

In 2018  

Last Days was in 2018 de afsluiter van de triologie. 

 

Voor Museum M in Leuven maakt ze in 2016 de expo “Ecce Homo of Ziedaar de mens”.  

Daar zoekt  ze aansluiting bij de eeuwenoude traditie om het lijden te verbeelden. Ze 
liet zich inspireren door de M-collectie en plaatst haar eigen beelden er middenin. 
Zo ontstaat er een interessante wisselwerking tussen haar werk en de eeuwenoude 

collectiestukken van M. 

 

Circle of life is een expo Sint Pietersabdij ,een boek bij Hannibal en tv reeks op één. ( 

september 2019)  

 

Een staalkaart van Blancquaerts werk vindt u op www.lieve-blancquaert.be. 

 

http://www.lieve-blancquaert.be/

