
 

Jean - Marie Bottequin 

08/09 tot 17/09/2017 

 
Jean-Marie Bottequin, een rasechte Gentenaar, keert terug naar zijn roots met een 
overzichtstentoonstelling 7 x 7 = 49 septenaires.  
Dit na een afwezigheid van meer dan 40 jaar. 
Hij exposeert naakten, portretten, symbolische en abstracte foto’s, aangevuld met catalogi en teksten.  
Roads: Een eeuwig moment waarin lichamen sculpturen worden die zich versmelten met de stedelijke 
omgeving, met ruïnes in imaginaire landschappen. 
 
LEZING op woensdag 13 september, 20:00 
 
Jean – Marie Bottequin, een leven, een fenomeen 
 
Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseert KIG een lezing met/over en door fotograaf Jean-
Marie Bottequin. 
Jean-Marie Bottequin is een veelzijdig kunstenaar die de microbe van de fotografie te pakken kreeg in 
het begin van de jaren 60. Hij startte met reportages van huwelijken en begrafenissen maar schakelde 
al snel over naar portretten en naaktfotografie waarin hij zich specialiseert. Zijn eerste 
tentoonstellingen vonden plaats in ‘t Trefpunt in 1962. Tot 1967 werkte hij als fotograaf voor de KNS.  
Zijn verhuis naar München zorgde voor een samenwerking met het tijdschrift Quick en later met 
Bernie Cornfeld. Hij portretteerde o.a. Andy Warhol en was bevriend met Rainer Werner Fassbinder. 
Vanaf 1972 wordt hij de huisfotograaf van het Beierse staatstheater waar hij samenwerkte met Ingmar 
Bergmann. Ook portretteerde hij o.a. Andy Warhol, Ingrid Bergman, Roman Polanski en vele andere. 
Er volgen nog vele samenwerkingen met het Ballet van Vlaanderen, het tijdschrift ‘ Lui’, Playboy en 
vele andere.  
Naast zijn professionele carrière als lesgever en psychotherapeut speelt hij ook mime met zijn 
gezelschap ‘Les Cantomines’. Kortom een zeer boeiende en interessante kunstenaar.  
 
Inkom €2,00 Inschrijving kan tot 08/09/2017 
Info en inschrijving: martine@geuzenhuis.be – 09/220 80 20 

 
Jean-Marie Bottequin 
 

Expert and Coach in Communication and Body Language 
Work-Life Coach in Personality Development • Visiting University Professor 
Advisor in Positive Transcultural Psychotherapy (World Association of Positive Psychotherapy Prof. Dr. Nossrat 

Peseschkian) 
Orientation Coach for Challenges in Intrapersonal Relations 
Spiritual Healer 
 

D-81543 München Agilolfingerstr. 28 

Tel.: +49-89- 397 646 • Mobile +49-172-91 93 804 • Fax 339 466 

 

Mail to: jean-marie@bottequin.de 

www.bottequin.de 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Albert_Bottequin 

Jean-Marie Bottequin auf Youtube 
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