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« View from my window »
Het succesverhaal van een Facebookgroep zet
zich verder in een fraai boek van 400 pagina’s
DATUM VAN LANCERING > 18 NOVEMBER 2020
Op 18 november, haast 8 maanden na het debuut van dit succesverhaal, verschijnt View from my window, een boek van 400 pagina’s dat 260 foto’s samenbrengt van de 200.000 foto’s die werden genomen door mensen in de
lockdown over heel de wereld en samengebracht op de Facebookgroep met
dezelfde naam. In eigen beheer uitgebracht door de oprichter van de groep,
de Belgische Barbara Duriau, is het beschikbaar op internet (32 euro) en
wordt het overal ter wereld geleverd.
> www.facebook.com/groups/viewfrommywindow

View from my window, een wereldwijd fotografisch
en sociologisch fenomeen
Velen hebben de foto’s zien passeren – of er zelf gepost – op de publieke Facebookgroep View from my
window. Het concept is eenvoudig: een foto nemen van het uitzicht, bij u thuis, tijdens de lockdown, om
die vervolgens met anderen te delen. Al gauw werd het een viraal en planetair succes. Op 22 maart 2020
opgericht, met 60 leden, heeft de groep in nauwelijks vier weken meer dan 2 miljoen leden. De fascinatie
voor dit succes overstijgt alle grenzen.
Een moment om er even veilig tussenuit te knijpen. De perfecte kans om de diversiteit en schoonheid van
de wereld te ontdekken vanuit je zetel: Van New York tot Moscow via Brussel, Tokyo, Venetië, Mumbai, São
Paulo, Sydney, Darjeeling,...
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hoor de hartslag van de mensheid tijdens een uniek moment van haar bestaan.

Elke foto werd vergezeld van een eenvoudige legende, een anekdote, een gevoel of een heus levensverhaal... In enkele weken tijd is de groep geëxplodeerd, en werd de beweging mondiaal ! Er ontstond een
ware gemeenschap, die bestond uit vriendschappelijke en solidaire uitwisselingen.
Op 26 april, een maand na haar oprichting, telde de groep meer dan twee miljoen leden. De wereldpers
omhelsde het onderwerp. Het leidde tot een stortvloed aan interviews met de oprichtster van de groep
die men voortaan kan bestempelen als een wereldfenomeen.
View from my window blijkt een virtuele getuige van de pandemie zoals die werd ervaren door mensen
over heel de wereld. Het boek biedt de groep dan ook een tweede leven.
Aan de hand van 400 pagina’s reist de lezer rond de wereld, tussen de intimiteit van elk, en herduikt men
in die zo bijzondere periode. Net zoals de groep getuigt het boek van de rijkdom van diverse, contrasterende perspectieven.
De 260 gekozen beelden zijn opgehangen rond 12 hoofdstukken/ thema’s die gaan van « Lege straten » tot
« Morgen is een andere dag » over « All you need is love ». Zowel de foto’s als de onderschriften werden
identiek behouden, met akkoord van hun auteurs. Het project wil menselijk en lokaal zijn.
Ook al werd ze benaderd door talrijke groepen uit heel de wereld, Barbara Duriau heeft – dankzij crowdfunding die een paar maanden geleden werd opgezet om een boek uit te geven en een reizende tentoonstelling
te organiseren – de controle behouden over het project en dit boek zelf uitgegeven, bijgestaan door naasten
en Belgische onderaannemers.

Over de oprichtster
Achter dit initiatief zit een Belgische van 48 jaar, Barbara Duriau. Ze is afgestudeerd
in Visuele en Grafische Communicatie in een van de meest prestigieuze scholen van
België, La Cambre, en werkt een vijftiental jaar in de grafische studio van Moulinsart
waar ze onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp van de Airbus A320
naar het beeld van de bekende Belgische stripheld Kuifje.
In 1998 leidde haar honger naar avontuur en nieuwsgierigheid haar om de wereld
rond te reizen gedurende een jaar. In 2018 besluit deze dame die verliefd is op het leven
en op reizen om alles achter te laten en haar leven te veranderen. Ze verhuist naar Amsterdam, de stad
waar « alles mogelijk is ».
In maart 2020 beleeft de hele wereld een lockdown. Tussen isolatie en haar eigen verlangen om erop uit
te trekken, ontstaat het idee bij deze globetrotter: « We zijn allen gedurende lange tijd in lockdown, bij ons
thuis, met uitzicht vanuit ons raam, gedurende lange en vele weken. Wat is dat uitzicht aan de andere kant
van de wereld ? Wat als ik aan mensen op internet voorstel om een foto te nemen en die te delen met andere mensen in lockdown? » View from my window is ontstaan. Een verbindend initiatief gedurende deze
moeilijke periode, op het snijpunt van alles wat har fascineert: beelden, reizen en contacten.
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