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Welkom in het 
winternummer van  
Kunstletters.

We maken je in Kunstletters heel graag 
warm voor boeiende kunst en tonen 
daarbij veel beeldend werk. Vandaar 
dat we je verwelkomen met een beeld. 
Op de volgende bladzijde zie je een 
werk van Katrien De Blauwer. Zij maakt 
fotocollages vertrekkend van oude 
magazines. Intuïtief doorknipt ze foto’s 
die ze daarna combineert, waardoor 
nieuwe beelden ontstaan. 
Het meest in het oog springende 
thema van De Blauwer is de vrouw, 
meer precies het beeld van de vrouw in 
tijdschriften. Haar werk is een reactie 
of reflectie daarop.
Nog tot 9 februari kan je naar haar expo 
'Attack' in het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam. Benieuwd naar meer? Op 
www.kunstletters.be vertelt Katrien 
over de expo, haar werkwijze, en 
inspiratiebronnen.

www.katriendeblauwer.com





Jelle Martens leverde het werk voor de cover van dit 
nummer van Kunstletters. In zijn schilderijen, tekeningen, 

foto’s, film en grafisch ontwerp wil hij de werking en 
betekenis die achter beelden schuilen ontrafelen.
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Achter de cover
Jelle Martens



Stoeptegels, een gele kaart, tomaatrood, gesnuit, een 
straathoek of de hoek van een boek. Een bijzondere 
manier van observeren geeft voor Jelle Martens de 
aanzet om onbevangen een beeldenarchief aan te 
leggen. Uitgepuurde of toevallige combinaties van 
visuele herinneringen vormen het startpunt voor zijn 
werk.

JELLE: Met ‘Mogelijke combinaties’ toon ik een reeks 
schilderwerken in lakverf, ieder werk niet groter 
dan 10 op 13 cm. Voor de ondergrond gebruikte ik 
receptkaartjes van mijn moeder. Ze lagen al lange tijd 
in mijn atelier. Eerst vatte ik het beschilderen van deze 
kaartjes op als een studie, waarvan ik de eindresultaten 
makkelijk kon transporteren en tonen. In de Gentse 
creatieruimte De Koer plaatste ik de reeks voor het 
eerst in een tentoonstellingscontext. Het wierp onder 
meer de vraag op of een werk ook daadwerkelijk groot 
moet zijn. Kan het kleine ook een spanning in zich 
hebben? 

Met aandacht voor het materiaal gebruik ik bij 
‘Mogelijke combinaties’ een beeldentaal, die soepel 
geometrisch en organisch is. De afzonderlijke werken 
zijn bescheiden qua formaat, maar maken deel uit van 

een voortdurende reeks en geven zo de indruk van een 
viering van kleur, vorm en textuur. De schommeling 
tussen het losse en het ritmische en de spanning 
tussen de textuur en het vormelijke bepalen de cadans. 

Ik reageer altijd zo intuïtief mogelijk op wat me 
omringt en schilder nooit naar een concept. Terwijl 
ik de alledaagsheid rondom me waarneem, leg ik 
systematisch een geïmproviseerde verzameling aan 
van foto’s, schetsen, knipsels. Daar vloeit mijn werk 
uit voort. Er is een voortdurende wisselwerking tussen 
mijn beeldenarchief en mijn werk. Ze voeden elkaar 
constant. 

Vaak kies ik in mijn schilderwerk voor het abstracte, 
zoals hier bij ‘Mogelijke combinaties’. Daarbij gaat 
het me niet om de inhoud, eerder om het formaat en 
de manier waarop het werk kan worden getoond. Ik 
combineer verschillende media. Ieder medium biedt 
andere opties en zorgt voor een andere aandacht.

www.jellemartens.info

JELLE MARTENS
 1990
 Studeert dit academiejaar af als 

Master Vrije Kunsten aan Sint-Lucas 
Gent

 Grafisch ontwerper bij 
W.E.R.F.Records (KAAP) en de Koer
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Mijn favoriet
Leda Devoldere

LINES: plaid 001 

© Alexander Popelier
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In deze rubriek vertelt een medewerker van Kunstwerkt 
over een kunstenaar, expo of beeldend werk dat een diepe 

indruk heeft nagelaten. Deze keer: Anna De Paepe.  
Zij zet mee projecten op touw, zoals Painting Nights en 

Atelier in Beeld. 

Vier jaar geleden werkte ik voor 
het eerst samen met Leda tijdens 
de groepstentoonstelling ‘De 
Droomshow’, gecureerd door 
SOSCASTOA (een nomadisch 
kunstenplatform georganiseerd door 
Stien De Vrieze, Lisa De Brouwere en 
mezelf). Voor die expo maakte ze een 
in situ installatie met textiele objecten, 
een lijnenspel met tape en projecties. 
Ze bewandelde de grens tussen kunst 
en design, dé reden waarom wij er 
als jong kunstenplatform voor kozen 
om haar een plek te geven in de 
tentoonstelling. 

Na die expo, waarin ik Leda en 
haar manier van werken beter 
leerde kennen, werden we vrienden. 
Sindsdien volg ik haar van dichtbij en 
is het spannend te horen én te zien 
hoe haar ideeën vorm krijgen. Of het 
nu in haar atelier is of op café: Leda 
blijft in elke ruimte of situatie naar 
de ultieme composities zoeken. Ze 
houdt ervan orde te scheppen in 
de chaos. Ook bij ‘LINES’ kan je het 
deken op verschillende manieren 
plooien, waardoor er een eigenzinnige 

Vaak hoor ik kunstenaars of vrienden 
spreken over ‘een sleutelwerk’: één 
werk dat hen lange tijd in de ban houdt, 
hen beïnvloedt en aanzet tot denken. 
Eén kunstwerk uitkiezen lijkt me een 
onmogelijke taak. Maar er is iemand 
waarvan ik het creatieproces van begin 
tot einde graag én van dichtbij volg: 
de Belgische textielontwerpster Leda 
Devoldere (°1993, Gent). 

In 2019 ontwierp Leda ‘LINES’: 
een serie gebreide kussens en 
geweven dekens, die bestaan uit een 
kleurrijk vlakken- en lijnenspel. Met 
bewondering kijk ik naar het plezier 
en de speelsheid waarmee ze de 
collages en tekeningen maakt die 
voorafgaan aan het resultaat. Wat 
me opvalt, is dat Leda erin slaagt om 
in de uitwerking haar spontaniteit 
te behouden. Ze kiest er bewust 
voor om de kussens te produceren 
op haar breimachine. Zo laat ze 
het creatieproces van het textiel 
samenvloeien met het ontwerp. Deze 
manuele werkwijze voelt voor haar 
hetzelfde aan als het opbouwen van 
een collage of tekening. 

compositie ontstaat. Ze ordent en 
structureert alle elementen tot een 
visueel aantrekkelijk geheel. Misschien 
trekt dat me zo aan in haar werk: 
alles is op elkaar afgestemd en klikt 
wonderwel in elkaar.

www.ledadevoldere.com
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TentotipsTentotips
NEL AERTS

Nel Aerts, Zaalzicht uit de expo ‘The Waddle Show; a counteract’. M, Leuven. 
Foto © Miles Fischler

IJskar Man, 2012-2018 
© Private collection, courtesy the artist.

  Nel Aerts (°1987) houdt zich niet bij één medium. 
Hoewel de nadruk ligt op schilderkunst, omvat haar werk 
zowel collages, tekeningen, beeldhouwkunst en textiel 
als animatiefilms, video en performance. Ongedwongen 
speelse vrijheid is het eerste wat in je opkomt als je 
oog in oog komt te staan met haar werk. Voor haar 
suggestieve beeldvorming vindt ze inspiratie in een 
doelloos verwijlen en verdwijnen in het dagelijks leven.

Vrouwenfiguren nemen op papier en canvas een 
prominente plaats in: een tevreden vrouw voor een 
schildersezel, een eenzame dame op een barkruk aan 
de toog, een lachende vrouw met een champagneglas 
in een kingsize bad of Lady Teardrop die tranen met 
tuiten weent in de gietende regen. ‘Artist Desk’ toont 
een vrouw die een opstandige vuist maakt. Ze wordt 
geflankeerd door een schilderborstel en een fles 
jenever. Handen verschijnen wel vaker in haar werk: een 
hulpzoekende hand, een misnoegde vuist, een hand die 
je uitwuift of vaarwel zegt. 

De tableaus wekken het vermoeden dat dit een 
autobiografisch oeuvre is. Nel Aerts heeft ook aandacht 
voor haar omgeving. Kleine gekke kereltjes, die vaak 
ontstaan uit droedels, reflecteren over de gevolgen 
van tegenstrijdigheden. Ze roken en drinken, zwelgen 
in verdriet en eenzaamheid, ze zijn kwetsbaar, maar 
tegelijkertijd ook vaak grappig. 

Nel creëert zonder complexen, alsof het een spontaan 
experiment is. Nochtans is haar werk gestructureerd 
en weloverwogen opgebouwd. Haar kunst is een 
uitnodiging om met volle goesting in het leven te staan, 
ondanks de minder aangename momenten. In recent 
werk gebruikt Aerts vaak textiel. Zo ontstaan collages 
die de textuur van de olieverf doorbreken en die het 
werk een uiterst persoonlijke toets geven.

In de tentoonstelling in M worden de tragikomische 
figuren geflankeerd door stapelsculpturen die ze 
‘Waddle Works’ heeft gedoopt. Met soepkommen, 
kokosnoten, schaaltjes en bekertjes vormt ze objecten 
die in wankel evenwicht een proces van mogelijk falen 
suggereren. 

Aan de hand van een kleurrijke, surrealistische 
beeldtaal nodigt Nel Aerts ons uit om even stil te staan 
bij haar complexe universum, een wereld met een lach 
en een traan, een wereld die relativeert en troost.

M, Leuven
Tot 15 maart 2020

www.mleuven.be 
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JOSEPH SASSOON SEMAH

Measurement in Time (Then as now one finds that the city of Jerusalem 
is simultaneously a criticism and a non site), 1983, courtesy of the artist. 
Photo Rüdiger Lubricht Worpswede

  De poëtische sculpturen, installaties en tekeningen 
van Joseph Sassoon Semah (°1948) staan in het 
teken van herinnering en tolerantie. Je kan zijn 
indrukwekkend oeuvre deze winter ontdekken in het 
Museum De Domijnen en op andere plaatsen in Sittard, 
waaronder enkele kerken en de voormalige joodse 
begraafplaats.

Joseph is de kleinzoon van de joodse opperrabbijn 
in Bagdad. Als hij twee jaar oud is, wordt hij, samen 
met zijn ouders en 125.000 Iraakse joden verbannen 
naar de pas opgerichte staat Israël. De grootvader/
opperrabbijn weigert de verhuis naar ‘Het Beloofde 
Land’. Tot zijn dood in 1971 blijft hij in Bagdad 
prediken over vrede tussen joden, islamieten en 
christenen. Joseph groeit op en komt terecht in de 
Jom Kipoeroorlog. Enkele jaren later verlaat hij Tel 
Aviv, getraumatiseerd en moegestreden in de oorlog. 
Via Londen, Parijs en Berlijn belandt hij uiteindelijk in 
Amsterdam.

In de tentoonstelling in Sittard denkt Sassoon Semah 
na over zijn culturele erfenis in de steden Bagdad, 
Jeruzalem en Amsterdam. Deze steden waren van 
oudsher gastvrije en verdraagzame toevluchtsoorden. 
Maar hoe kijken we daar vandaag tegen aan? Voor 
Joseph staat vast: een balling vindt nooit een plek waar 
hij zich echt thuis kan voelen. 

De onderlinge verbondenheid van joden, moslims 
en christenen vormt ook vandaag nog één van de 
belangrijkste aspecten in zijn artistieke oeuvre. Het 
gedachtengoed van de grootvader leeft verder in de 
kleinzoon.

De tentoonstelling in Sittard heeft het karakter van 
een open depot. Je wandelt langs grote tafels met 
een gebouwtje erbovenop, en ook eentje eronder. 
Bladzijden, volgeschreven met Hebreeuwse teksten, 
zijn gedeeltelijk overschilderd. Op de grond liggen 
wandelstokken en sculpturen van honden die elkaar 
verslinden. Dit is intrigerend werk, niet altijd even 
toegankelijk is, maar heel betekenisvol.
Eén aspect van Semahs werk bestaat uit het kritisch 
lezen en herinterpreteren van het werk van andere 
kunstenaars. Zo vind je onder meer referenties naar 
Malevich, Newman en Beuys. 

De titel van dit kunstproject ‘Being Touched by an 
Angel Just Before Birth’, verwijst naar een verhaal 
uit de Talmoed. De engel Lailah kiest een ziel in het 
paradijs en geeft die de opdracht om plaats te nemen 
in een menselijk embryo. Lailah draagt zorg voor het 
ongeboren kind in de baarmoeder en ze verstrekt 
de foetus alle kennis en ervaring die een mens kan 
verwerven. Vlak vóór de geboorte maant Lailah het kind 
aan tot stilte. De engel raakt hierbij de bovenlip van het 
kind aan zodat er een hazenlip ontstaat. Op hetzelfde 
moment verdwijnt alle wijsheid die het kind verwierf.
Het is onmiskenbaar dat Sassoon Semah ons wil laten 
nadenken over het verlies van gezond verstand en de 
chaos die hierdoor is ontstaan in de twintigste eeuwse 
naoorlogse wereld.

Museum Hedendaagse Kunst De Domeinen, Sittard
Tot 16 februari 2020

www.dedomijnen.nl 
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PALOMA VARGA WEISZ

Galgenfeld, 2003, Foto: Stephan Hostettler, 
VG-Bildkunst (Museum Kurhaus Kleve)

  Een motiverende vader-kunstenaar en een 
jarenlange traditionele opleiding hebben van Paloma 
Varga Weisz (°1966) een artistieke duizendpoot 
gemaakt. Ze is niet alleen vertrouwd met 
houtbewerking en boetseerwerk. Ook tekenen en 
aquarel, film en audiowerk drukken een stempel op 
haar betoverende denkwereld. 

Een vrouw met drie hoofden, een man zonder 
ledematen met een zwangere buik, een surrealistisch 
wezen, met een gigantische penis als neus. Het 
zijn stuk voor stuk kleine sculpturen, sommige in 
lindehout, andere in terracotta. De misvormingen 
roepen geen weerzin op en zeker geen mededogen. 
Daarvoor is de uitstraling van de beeldjes te 
onwerelds. Hun serene aura doet eerder denken 
aan de waardigheid van heiligenbeelden uit de 
middeleeuwse schilderkunst.

Varga Weisz omarmt de westerse kunstgeschiedenis, 
maar tegelijkertijd staat haar werk midden in de 
actualiteit. Met een grenzeloze verbeelding creëert ze 
een verbinding tussen de traditie en haar persoonlijke 
ervaringen en gevoelswereld. Het werk van Varga 
Weisz roept vragen op over vrouwelijke rolpatronen, 

over moederschap. Maar haar oeuvre zoomt ook in op 
actuele thema’s als migratie en klimaatverandering.

Ze krijgt pas internationale erkenning als ze rond de 
eeuwwisseling indringende zaalvullende installaties 
maakt. Enkele mooie voorbeelden zijn in deze expo te 
zien. In het assemblagewerk 'Galgenfeld’ suggereert 
ze de kruisdood van Christus. Het beeld wordt sterker 
naarmate je er aandachtig naar blijft kijken, zoals 
sterke kunst doet: Jezus blijkt een geradbraakte 
vrouw te zijn en haar gelaat toont een opvallende 
gelijkenis met de kunstenares zelf.
‘Waldfrau’ toont een zwartgeklede vrouw, die wat 
onwennig op een verzaagde boomstam zit. Met een 
afstandelijke glimlach kijkt ze neer op een kleine 
mens die opgezadeld lijkt met de builenpest. Ik zie 
vraagtekens in de kleine oogjes. Of is het een blik van 
berusting? Het is in elk geval een adembenemende 
poëtische evocatie, doorleefd met een weloverwogen 
traagheid, die uitnodigt tot bezinning. 

Bonnefantenmuseum, Maastricht 
Tot 2 februari 2020

www.bonnefanten.nl

André De Nys

Waldfrau, 2001, Foto: Stephan Hostettler, VG-Bildkunst
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Galgenfeld, 2003, Foto: Stephan Hostettler, 
VG-Bildkunst (Museum Kurhaus Kleve)

Toon wat je maakt

Beeld is het nieuwe online platform van Kunstwerkt. Het is dé plek om 
je beeldend werk te tonen.  Je ontdekt er inspirerend werk van andere 
kunstenaars, maar ook wedstrijden en andere open calls.

Wil je je werk online plaatsen?
Ga naar www.beeld.be en toon wat je maakt.
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Overpeysing
Meer info op blz. 50
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Ze zijn maar met een handvol, 
de rechtbanktekenaars in Belgïe. Nieuwsgierig 

naar deze stiel trokken we naar Igor Preys 
 In opdracht van persagentschap Belga tekent 

hij in de rechtbank. Hij lichtte ons in over 
de kneepjes van dit bijzondere vak.

Mijn job: tekenaar
Igor Preys
Gerechtstekenaar
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Proces van Mehdi Nemmouche, terroristische aanslag op het Joods Museum te Brussel. 
Copyright: Belga
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NEUTRALITEIT

‘Ik probeer zo neutraal mogelijk te 
tekenen. Je kan een verdachte niet 
als een monster afschilderen. Maar 
als een advocaat enorm gesticuleert 
tijdens zijn betoog, durf ik dat wel 
in de verf zetten. Soms teken ik 
portretten, soms ook de opstelling 
in de zaal. Er is een groot verschil 
in sfeer tussen verschillende 
rechtszalen. In het Justitiepaleis 
in Brussel kan ik ook details als 
gedateerde bankjes of houten krullen 
toevoegen.’ Daarom tekent Igor ook 
eerder schetsmatig: het gaat hem om 
sferen en indrukken.
Andere gerechtstekenaars tekenen 
soms heel gedetailleerd, bijna 
fotorealistisch. 

IPAD

Tijdens het proces van Salah Abdeslam 
viel het Igor op dat hij als enige 
nog met potlood en papier tekende. 
De andere tekenaars hadden hun 
iPads al in de aanslag. ‘Ik ben toen 
ook overgeschakeld. Het blijkt toch 
praktischer te zijn voor deze job. Je 
kan dingen makkelijk vergroten of 
verkleinen. En als de zaal donker is, 
zoals in Brussel, is het ook extra handig 
om op iPad te tekenen.’ 
Het is opvallend hoe vernuftig Igor met 
de iPad omgaat. Je zou zweren dat 
de tekeningen met potlood en papier 
gemaakt zijn. Dat is ook de uitdaging: 
het er zo natuurlijk mogelijk laten 
uitzien. ‘Gerechtstekenaars observeren 
lang, zitten echt in de energie van het 
proces. Die betrokkenheid geeft andere 
resultaten.’
                                                   

VOLVO OF PEDIGREE?

Voor hij als gerechtstekenaar aan de 
slag ging, werkte Igor bij Roularta 
en was hij huistekenaar voor Trends 
Magazine. Er waren nog niet zoveel 
grote beeldbanken beschikbaar. 
Op maandagochtend ging hij naar 
de redactie in Brussel waar hij in 
opdracht van de journalisten een 5 à 
10-tal tekeningen maakte. Wanneer 
hij klaar was, reed hij verder naar 
Roeselare om de tekeningen naar de 
drukkerij te brengen. Igor verzorgde 
ook illustraties voor producenten 
als Volvo of Pedigree. Na een jaar of 
tien begon die jobinhoud bij Igor wat 
te wringen: ‘Ik maakte reclame voor 
kattensnoepjes die duurder waren 
dan grijze garnalen. Daar kon ik niet 
meer achter staan.’ Bovendien was 
er minder werk door de opkomst van 
beeldbanken met een heel arsenaal 
aan stockfoto’s.

VIER OP EEN RIJ

Nu tekent Igor regelmatig in het 
gerecht. Belga contacteerde hem om 
te tekenen tijdens het proces van Kim 
De Gelder. Als verdachten weigeren 
gefotografeerd te worden, kan een 
schets een alternatief zijn. Dat is 
vooral gebruikelijk bij processen die 
veel media-aandacht krijgen. ‘We 
zitten op dergelijke processen soms 
met een viertal tekenaars bij elkaar’, 
vertelt Igor. ‘Ieder tekent vanuit 
zijn eigen invalshoek. Bij sommige 
processen is er in de zaal maar plaats 
voor 2 tekenaars. Dan beslissen we 
onderling wie wanneer binnen zit. Er 
zijn ook zaaltjes waar tekenaars en 
journalisten op een scherm het proces 
kunnen volgen.’
De tekeningen van Igor vielen in 
de smaak en zo kreeg hij steeds 
meer opdrachten. Nu is het aantal 
opdrachten natuurlijk afhankelijk 
van het aantal opvallende processen. 
‘Mijn job is een kwestie van vraag en 
aanbod’, legt hij uit. ‘Als ik veel werk 
heb, betekent dat helaas ook dat het 
niet zo goed gaat met de wereld. Dat 
voelt heel dubbel aan.’
   

K
U

N
S

T
 A

N
D

E
R

SFoto: Claudia Callebaut
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OEFENEN OEFENEN OEFENEN

Als er iets is waar Igor steevast in 
gelooft, is het oefenen. ‘Om een 
goede tekenaar te worden, moet je 
het heel vaak doen. Naast mijn job als 
gerechtstekenaar, teken ik ook nog 
naar levend model. Het gebeurt dat 
ik eerst drie minuten enkel observeer 
om dan in een halve minuut de 
tekening te maken. Bij een tekening 
komt het beeld via het oog in het 
brein van de tekenaar, waardoor hij 
de informatie op zijn eigen specifieke 
manier verwerkt en vastlegt op papier 
of digitale drager. Een tekening is veel 
meer dan een optische reproductie 
van de werkelijkheid.’

Marianne Sneijers

ZWARE KOST

Igor zit zo’n 40 keer per jaar in de 
rechtszaal om te tekenen. Grote 
processen kunnen wel een maand 
duren. Dit betekent niet dat hij 
dan elke dag aanwezig is. Op 
sommige dagen worden er vooral 
politieverslagen voorgelezen, dan 
valt er niet veel te tekenen. Maar als 
er prominente getuigen komen of 
belangrijk beeldmateriaal te zien is, 
moet hij van de partij zijn.
‘Tijdens het proces ben je erg 
geconcentreerd aan het tekenen’, 
vertelt Igor. ‘Maar als je observeert, 
luister je mee. Wat je te horen krijgt, 
is vaak moeilijk verteerbaar. Vreselijke 
verhalen, schokkende bewijzen, of 
advocaten die het onderste uit de kan 
proberen te halen en puur op emotie 
spelen. Gelukkig is er ook empathie. 
Of je merkt dat het bij slachtoffers 
helpt om hun verhaal te doen. Ze 
zitten in een verwerkingsproces.’
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Martc Libert (advocaat)
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'Als ik veel werk heb, 
betekent dat helaas ook 
dat het niet zo goed gaat  
met de wereld.’
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Rechtbankvoorzitter Laurence Massart. Proces van Mehdi Nemmouche, terroristische aanslag op het Joods Museum te Brussel. Copyright: Belga
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Wat 
verwondert 
jou?

Oooh

Open call voor beeldend kunstenaars

Stuur je werk in tot 
29 februari 2020 via 
beeld.be en maak kans 
op een groepsexpo 
in Netwerk Aalst, 
Stichting IJsberg of Z33

www.oooh.be | www.beeld.be

Maak je beeldend werk? Neem dan deel 
aan Oooh, een open call van Kunstwerkt 
op het nieuwe online platform beeld.be. 
Insturen kan tot 29 februari 2020. 

Een team van drie curatoren maakt 
een eerste selectie uit de inzendingen. 
Word je gekozen? Dan kan je op 
18 april je werk voorstellen tijdens 
een tweede selectieronde in Netwerk 
Aalst. De winnaars maken deel uit van 
een bijzondere groepsexpo in Netwerk 
Aalst, Stichting IJsberg (Damme) 
of Z33 (Hasselt).

Kunstenaars zijn meesters in 
verwondering: ze verruimen, 
vernieuwen of veranderen onze 
blik op de wereld rondom ons. 

Oooh roept je op om spanning 
te zoeken in wat saai lijkt, 
het bijzondere te halen uit het 
alledaagse en op zoek te gaan 
naar uitdaging in de routine.  

OOOH_Ad_C.indd   Alle pagina's 11/12/19   14:51
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Vers talent
Louise Daneels maakt herinner(d)ingen
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Louise Daneels 
tovert alledaagse 
gebruiksvoorwerpen om tot 
heel mooie, aandoenlijke 
voorwerpen in keramiek. 
Het lijken wel illustraties 
in klei. Niet toevallig, want 
Louise is een illustratrice 
die gefascineerd raakte door 
werken in 3D.

Foto: Fien Cools
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Bij binnenkomst verontschuldigt Daneels zich voor de 
kou in het atelier. ‘Maar dat is slechts bij momenten’, 
lacht ze, terwijl ze op de nieuwe oven wijst. ‘Een grote 
investering, maar daardoor kan ik rustig thuisblijven 
en doorwerken aan mijn kunstwerken.’ Ik krijg een 
korte en enthousiaste introductie tot kleisoorten en 
verneem dat een luchtdrogende klei heel fragiel is. Dat 
je klei goed moet kneden zodat er geen luchtbelletjes 
achterblijven. Die kunnen ervoor zorgen dat het werk 
tijdens het bakken barst. En dat je klei moet bakken op 
950°, vervolgens glazuren en afwerken op 1030°. Het 
enthousiasme waarmee Daneels me meeneemt naar 
haar wereld is hartverwarmend. De kou in het atelier is 
snel vergeten.

Je bent illustratrice, maar toch focus je op keramiek. 
Hoe is dat in zijn werk gegaan?
LOUISE: Ik heb vijf jaar Illustratie gestudeerd aan het 
KASK in Gent. Maar de meeste van mijn tekeningen zagen 
nooit het daglicht, bleven als weeskindjes achter in de 
vele mappen die ik had. Ik raakte gefascineerd door klei 
tijdens mijn Erasmusjaar in Leipzig. We deden een project 
rond de ruimte. Ik kreeg het idee om de badkamer van 
het Internationaal ruimtestation ISS na te bouwen. 
Dat heeft te maken met mijn persoonlijke fascinatie 
voor hygiëne. Ik vroeg me af hoe astronauten omgaan 
met simpele zaken als tandenpoetsen in een staat van 
gewichtloosheid. Dat eerste werk in klei zorgde voor een 
openbaring. Illustratie is leuk, maar je werkt steeds in 
2D. Je werk komt nooit los van de drager. Met klei kon ik 
plots een derde dimensie toevoegen aan mijn werk.

Hoe kwam dat eerste werk tot stand?
Dat ging vrij eenvoudig. Ik trok mijn toiletkastje open en 
haalde er voorwerpen uit om ze na te maken in klei. In 
het begin werkte ik met luchtdrogende klei. Ik leerde 
via YouTube-handleidingen. Maar ik besefte al snel dat 
ik meer te weten moest komen over de verschillende 
materialen en hun chemische reacties. Ik zette alles 
wat ik vond om in keramiek: een fles bruiswater, een blik 
gepelde tomaten, een flacon afwasmiddel...

Is je werk kunst of decoratie?
Ik beschouw mijn werk niet als kunst. Klei is voor mij 
een manier om te illustreren in drie dimensies. Kunst 
vind je in een museum of een galerie. Mijn doel is 
in de eerste plaats om onze nostalgie te prikkelen, 
herinneringen op te halen. 

Louise gaat in haar atelier snuisteren tussen de 
tientallen werken en komt terug met een klein, rood 
fototoestel… in keramiek. 

LOUISE: Dit is een van mijn eerste herinneringen. 
Ik kreeg als klein meisje tijdens mijn vakantie een 
namaakfototoestel van mijn vader. Een week lang 
voelde ik me de nieuwe Robert Capa of Margaret 
Bourke-White. Ik maakte het toestel na in klei. 
Het werd een herinner(d)ing. Elk voorwerp dat ik 
maak, is uniek en gaat daardoor in tegen Warhols 
idee over massaconsumptie. Met zijn Campbell 
soepblikken en Brillo zeepdozen maakte hij series over 
consumptiegoederen. Mijn voorwerpen blijven unica. 

Zijn er nog andere kunstenaars die je inspireren?
Ik kijk naar Henri Matisse en Vincent Van Gogh voor 
hun kleurenpalet. De uitvergrote gebruiksvoorwerpen 
van Claes Oldenburg vormen misschien een voor de 
hand liggende inspiratiebron. Wat keramisten betreft 
vind ik het werk van Rose Eken, Stephanie Shih of Tessy 
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King heel sterk. Maar mijn grootste 
voorbeeld is wellicht mijn eigen 
grootmoeder. Zij maakt porselein 
poppen. Als klein meisje keek ik met 
grote ogen naar al die hoofdjes, 
lichaampjes en kledingstukken.  

Hoe zie je je werk evolueren?
Misschien wil ik nog meer diepgang 
in mijn werk brengen: een extra 
dimensie toevoegen. Ik denk daarbij 
aan het voorbijglijden van de tijd bij 
mijn herinner(d)ingen. De oudste 
voorwerpen zouden dan een waziger 
afwerking kunnen krijgen, omdat 
de herinnering eraan ook al langer 
geleden is. Ik treed op deze manier 

op als een archeologe van mijn eigen 
herinneringen.

Waar ben je fier op?
Mijn werk is - dankzij Instagram -  
overal ter wereld verspreid. Dat 
levert ook opdrachten op. Zo werk 
ik op dit moment voor het Migration 
Museum in Londen. Met het oog op 
een Brexit willen ze een aantal typisch 
Engelse producten onder de aandacht 
brengen. Een Franse producent 
van koffers vroeg me om voor de 
kerstdagen een keramiekversie te 
maken van een van hun luxeartikelen. 
Daar ben ik wel fier op.

Zijn er tips die je wil meegeven aan 
andere jonge kunstenaars?
Durf gewoon, wees niet bescheiden. 
Stel vragen aan bekende mensen 
die je bewondert. Ze willen je graag 
helpen. Ze zijn ook ooit begonnen als 
jonge, zoekende kunstenaar. 

louisedaneels.tumblr.com

Yves Joris
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Atelierbezoeken
Parcours

Dit voorjaar focussen we tijdens vijf bijzondere
atelierbezoeken op het parcours van een kunstenaar.  

Hoe evolueert het werk van een kunstenaar? Hoe ziet de 
afgelegde weg eruit, welke kansen waren er, welke moei-
lijkheden kwamen er op zijn of haar pad? We gaan in ge-
sprek over het huidig werk van de kunstenaar en ook over 
zijn of haar evolutie doorheen de tijd qua thema’s, stijl, 
kleur, materialen, technieken…

MICHELE MATYN 
Antwerpen
zaterdag 25 januari, 15u

Michèle Matyn (°1978) maakt 
gebruik van verschillende media. 
Ze vertrekt voor haar installaties 
en performances vaak vanuit 
fotografie. Michèle heeft een grote 
fascinatie voor het landschap en 
de natuur en laat zich inspireren 
door eeuwenoude volksverhalen 
en gewoonten, antropologische 
mythen en sagen. Maar je vindt in 
haar werk evengoed invloeden terug 
van populaire strips en films over 
nauwe, veronderstelde grenzen 
tussen mens en dier, tussen mens 
en demon. 

Foto: Joke De Wilde
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LUK VAN SOOM 
Rijkevorsel
zaterdag 15 februari, 14u

Luk Van Soom (°1956) is 
beeldhouwer en gefascineerd door 
de oerelementen vuur, water en 
lucht, door planeten en wolken. Hij 
werkt vaak met klei waarmee hij 
levensgrote, monumentale figuren 
maakt. Maar hij gebruikt ook 
materialen als staal, aluminium en 
kunststoffen. Hij houdt aan de ene 
kant vast aan de materie, maar wil 
er tegelijk ook van loskomen. Zijn 
werk is tegelijk licht en toegankelijk, 
maar Van Soom stelt zich vragen 
over de grote levenskwesties: wat 
doen we hier? Hoe groot of hoe 
klein is de mens?

 

HILDE OVERBERGH
Leuven
zondag 26 april, 10u

Hilde Overbergh (°1964) maakt 
schilderijen en schilderkunstige 
installaties. Kleine dagdagelijkse 
handelingen zoals vouwen, ontvouwen, 
stapelen, plaatsen en verplaatsen 
inspireren haar en fungeren als 
werkmethode. Met uiterste precisie 
verbindt ze de geschilderde doeken 
en objecten bestaande uit diverse 
materialen, met de plek waar ze 
zijn opgesteld. Ze gelooft in de 
mogelijkheid van het schilderij als 
object, als proces en als ervaring. In 
haar doeken combineert ze gegoten 
verfmengsels, gezeefdrukte 
elementen en geschilderde 
silhouetten.  

 

FRANKY MICHIELSEN
Antwerpen
zondag 15 maart, 11u

Constructie, deconstructie en 
experiment staan centraal in het 
tot stand komen van de werken 
van Franky Michielsen (°1965). Hij 
bewerkt bestaande beelden op 
allerlei manieren. Het volledige 
beeld of een gedeelte ervan zet 
hij naar zijn hand met behulp van 
Photoshop. Hij wijzigt kleuren, laat 
elementen verdwijnen of bijkomen, 
scherper of vager worden. Na een 
grote reeks van manipulaties is het 
resultaat een nieuw beeld, waarin 
het oorspronkelijke al dan niet blijft 
doorschemeren.  

 

MAEN FLORIN
Merelbeke
zaterdag 9 mei, 14u

Het vroegere werk van Maen Florin 
(°1954) bestond uit uitbundige 
sculpturen met veel kracht en 
dynamiek. Die beeldhouwwerken 
hebben plaats gemaakt voor 
verstilde beelden. Het lijken 
verschijningen die in zichzelf 
gekeerd zijn. De laatste jaren maakt 
Maen Florin ook koppen in keramiek. 
Ze beschouwt ze niet als portretten, 
maar als archetypes. Maen geeft ze 
groter dan levensecht rechtstreeks 
in de klei vorm en beschildert ze 
met glazuur.

INSCHRIJVEN?

Een atelierbezoek duurt 1,5 tot 
2 uur en kost 8 euro. Inschrijven 
kan via www.kunstwerkt.be



26 KUNSTLETTERS KUNSTLETTERS

IN
 B

E
E

L
D

Hilde Overbergh (°1964) maakt 
schilderijen en installaties. In haar 
doeken combineert ze gegoten verf, 
mengsels, gezeefdrukte stukken en 
geschilderde silhouetten. Met uiterste 
precisie verbindt ze de geschilderde 
doeken en objecten bestaande uit 
diverse materialen, met de plek waar ze 
zijn opgesteld. Op 26 april organiseren 
we een bezoek aan haar atelier in Leuven.

Uit de webgalerie
De keuze van Hilde Overbergh
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We vroegen Hilde om 
een kijkje te nemen in de 
webgalerie en op zoek te 
gaan naar beelden die haar 
raken. Ze koos voor werken 
van Naomi Kerkhove en 
Greet Vandepitte. Je 
ontdekt ze op de volgende 
bladzijden.

Je maakt schilderijen en 
schilderkunstige installaties. Ze 
maken me nieuwsgierig naar de 
fase die voorafging: de actie van 
het maken zelf. Hoe ga je te werk? 
Voor mijn schilderijen vertrek 
ik van synthetische, gekleurde 
doeken: soms doorschijnend, soms 
fluo. Ik werk niet bewust abstract. 
Ik ervaar mijn schilderijen als 
constructies, als lagen die ik kan 
opbouwen of weghalen. Schilderen 
betekent voor mij een wankele 
positie durven innemen, het niet-
weten omarmen om zo tot een 
onverwacht resultaat te komen. Ik 
ben nieuwsgierig naar materialen 
en wat ik ermee kan doen. Af 
en toe dwingen vormen in een 
schilderij mij tot het maken van een 
object of 3D-vorm. Ik werk graag 
met gevonden materialen, zoals 
schuimrubber of stukken textiel. 
Die verloren vormen zijn vaak 
ontroerend mooi. 

VAARWEL WEBGALERIE. LEVE BEELD

In 2020 verdwijnt de webgalerie op www.kunstwerkt.be om plaats te maken voor een platform 
dat je nog meer mogelijkheden biedt: Beeld.
Beeld is het online platform waar je beeldend werk toont, je laat inspireren door andere makers 
en toon- en creatiekansen ontdekt.
Ook je werk online plaatsen? Ga naar www.beeld.be en ontdek hoe gemakkelijk dat gaat.

een ontwikkeling bezig en draait 
het er niet zozeer om een voltooid 
kunstwerk te maken. Het accent 
ligt op verandering en dynamiek. 
Als student leer je voortdurend 
stappen te zetten en zo tot het 
formuleren van een eigen beeldtaal 
te komen. In mijn lessen leg ik 
graag de nadruk op experimenteren, 
het proces en het maken van 
nieuwe verbindingen. Ik zie het 
atelier als een broedplaats waar 
zoeken vooropstaat.

Op 15 februari toon je tijdens 
een ééndaagse expo in Salon 
Blanc in Oostende, samen met 
Alice Vanderschoot tentoon. Wat 
verwacht je ervan?  
Salon Blanc is een initiatief van 
kunstenaar Yves Velter en curator 
Els Wuyts en een plek waar 
plaats is voor experiment. Alice 
en ik hebben ervoor gekozen om 
werk uit onze beide praktijken 
door elkaar op te stellen. 
We tonen geen afgewerkte 
product, maar de zoektocht zelf: 
uitprobeersels, mogelijkheden, 
startmateriaal… Het resultaat is 
een totaalinstallatie. 

Kunnen we je werk nog ergens 
bekijken? 
Galerie Zwart Huis toont op Art 
Brussels mijn werk in dialoog met 
werk van Robin Vermeersch.

Je installaties lijken speels en 
streng tegelijk. Speels door 
het experimentele karakter en 
kleurgebruik, streng doordat 
je ze perfect uitgebalanceerd 
presenteert. Welke ervaring wil je 
meegeven aan de kijker?  
Mijn werk gaat over relaties. Ik 
breng mijn kleurrijke schilderijen en 
objecten bij elkaar in opstellingen. 
Ik zie ze als tijdelijke verbindingen. 
Door hun experimentele karakter 
lijken mijn schilderijen en 
sculpturale fragmenten soms werk 
in wording. Maar de minutieuze 
opstelling zorgt er voor dat er een 
spanningsveld ontstaat waarin de 
schilderijen, de vormsculpturen 
en de ruimte met elkaar in 
confrontatie gaan. Als je je door 
de opstelling beweegt, maak je op 
dat moment tijdelijk deel uit van de 
installatie en ga je er een relatie 
mee aan. 

Wat inspireert je? 
Tijdens wandelingen in een stad, op 
een strand of in de bergen verzamel 
ik weggeworpen materialen: een 
opgevouwen papiertje, een deksel 
van een snoepdoosje, een kapotte 
schoenzool. Het zijn nutteloze dingen 
die mensen weggooien, maar ik zie er 
schoonheid in. De voorwerpen die ik 
opraap, treffen me vooral door hun 
kleur, vorm of vervorming.

Je geeft ook les aan de academie in 
Leuven. Wat vind je essentieel om 
mee te geven aan de studenten? 
In de academie gaat het 
voortdurend om kunst die nog in 
wording is. Als student ben je aan 
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GREET VANDEPITTE

 Karton, lino, gouache
 vrije grafiek, 17 x 24 cm

Ik ben geïnteresseerd in verpakkingsmateriaal. Ik 
verzamel al een hele tijd verpakkingen. Opengeplooid 
leveren ze interessante vormen op. Ze zijn een mooi 
vertrekpunt om te experimenteren. Ik knip stukken 
uit of af, voeg andere vormen toe, bedruk ze met 
houtsnede of beschilder ze met gouache. 

Het werk dat Hilde koos, maakt deel uit van een reeks 
waar ik tussen 2013 tot 2015 aan werkte. Ook dit 
werk vertrekt van een verpakking. Ik gaf die verder 
vorm door met het contrast te spelen tussen de 
strenge zwarte cirkel in lino en het speelse van de 
penseelstreken in gouache.

Ik heb lang figuratief gewerkt, tot ik het werk van 
Sol Lewitt ontdekte. Ik vind zijn vormentaal en zijn 
gebruik van lijnen en kleuren heel boeiend. Via zijn werk 
ontdekte ik ook de fragiele vormen in de aquarellen 
van Suzan Frecon en vond ik inspiratie bij kunstenaars 
als Vera Molnar, Agnes Martin en Marc Rothko en 
architecten zoals Kengo Kuma en Rem Koolhaas. 

Ik studeerde Toegepaste Grafiek en Publiciteit en 
besloot tien jaar later de draad opnieuw op te pakken. 
Ik volgde opleidingen Modeltekenen, Vrije Grafiek 

en Litho aan de Academies van Leuven en Etterbeek. 
Daarna kocht ik een pers. Ik ben nu voornamelijk in mijn 
eigen atelier aan het werk.

www.greetvandepitte.net

HILDE OVERBERGH: 
Dit werk sprak me meteen aan. Ik hou ervan dat Greet 
ervoor koos om te werken op een opengeplooide doos 
als drager. De vorm die ontstaat na het openvouwen, 
draagt bij tot een verrassend eindresultaat. De vouwen 
en de uitsnijdingen geven het werk een ruimtelijk 
karakter. De uitsnijdingen betrekken de muur met 
het werk zelf. Het spel dat ontstaat tussen de vlot en 
los geschilderde roodbruine achtergrond en de strak 
grafisch donkere cirkelvorm zorgt voor dieptewerking. 
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NAOMI KERKHOVE 

 De wereld op hoofdstand 
 assemblage, installatiekunst, mediakunst, textiel
 60 x 40 x 30 cm

In mijn installaties schep ik een poëtische 
miniatuurwereld waarin verwondering centraal staat. 
De afgelopen jaren ben ik vaak in de weer geweest 
met mijn naaimachine. Ik bouwde installaties, volledig 
vervaardigd uit wit textiel met zwarte geborduurde 
tekeningen.
Dit werk is een mooie samenvatting van mijn zwart-
witte stijl, die me laat dansen tussen beeldende kunst, 
textiel, film en performance. Het werk stond enkele 
weken buiten, in een mooi landschap.

Mijn fascinatie voor beweging en kunnen bewegen 
is vaak een startpunt voor het maken van poppen en 
abstracter werk. Deze assemblage is de eerste van 
een reeks oases, die eindeloos kunnen blijven bewegen. 
In het werk zit een motortje die mijn geborduurde 
miniatuurwereld laat bewegen. Een transportbandje 
laat de wereld letterlijk ondersteboven draaien. Ik 
vind het fijn om de techniek zichtbaar te laten voor de 
toeschouwer. Zo krijg je als kijker een blik op het kluwen 
achter de schoonheid.

Ik voel een sterke verwantschap met film en 
figurentheater. De poppenspeler heeft de zaal verlaten 

en de wereld die achterblijft komt vanzelf weer tot 
leven: daar komt mijn beeldend werk tot stand. Ik put 
inspiratie uit films waar attributen in bordkarton een 
denkbeeldig leven leiden. Ik ben ook erg geïnteresseerd 
in de schoonheid die imperfecties te bieden hebben.

Ik voel me aangetrokken tot de schoonheid en 
de rauwheid van het leven, tot de tragiek en de 
eenzaamheid van de mens. Kunstenaars als William 
Kentridge, Olafur Eliasson, Eric De Volder, Francis 
Alÿs en Frida Kahlo zijn lichtende voorbeelden. Ze 
hebben allemaal de vaardigheid om, met heel weinig, 
ongelooflijke beelden neer te zetten.

www.naomikerkhove.be

HILDE OVERBERGH: 
Hoe mooi, deze titel: een ode aan het ondersteboven 
hangen! We zouden allemaal af en toe de wereld eens 
vanuit een omgekeerde blik kunnen bekijken. Het zou 
misschien nieuwe perspectieven bieden. De keuze van 
het zwart-wit ruitjesmotief staat in sterk contrast met 
de natuur in de omgeving. Maar het gaat er, door de 
vormgeving, net wel een relatie mee aan. Het ruimtelijk 
karakter, de omstikte vormen, de herinnering aan 
een zomers tafelmoment zorgen voor een verrassend 
beeld: een aan elkaar gestikte wereld waarin je weg kan 
dromen.

Foto: Bram Tack
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Ateliergesprekken
Babs Decruyenaere
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Het kunstenaarsatelier: de plek waar het allemaal gebeurt. De plek 
achter de schermen, waar de kunstenaar inspiratie vindt, 

koortsachtig werkt en tot rust komt. Welke objecten verzamelt een 
kunstenaar om zich heen, uit noodzaak of uit genegenheid? 

In deze reeks selecteert Tamara Beheydt voorwerpen uit een 
atelier en gaat op zoek naar de verhalen erachter.

Deze keer: Babs Decruyenaere.

Installatiezicht, wooden box with stones, 20 x 15 cm. Courtesy Galerie Geukens & De Vil
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'Dat wat je fascineert,
trekt je vanzelf aan.'
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Haar woning op een rustige 
straathoek in Berchem gaat 
naadloos over in haar atelier: 
wellicht de plek waar Babs 
Decruyenaere de meeste 
tijd doorbrengt. ‘Ik kom niet 
graag onder de mensen,’ zegt 
ze. ‘Geef mij maar stilte. Als 
ik een dag niet in mijn atelier 
gezeten heb, voel ik me al 
ambetant. Ik moet hier zijn, 
al was het maar om naar mijn 
stenen te kijken.’ En toch: 
als het over haar werk gaat, 
praat ze honderduit. 

STENEN OP HET STRAND

Die stenen waar Babs het over heeft, 
vindt ze tijdens lange wandelingen 
aan de kust van Noord-Frankrijk. ‘Ik 
ben altijd al tot de zee aangetrokken 
geweest. Als kind verbleef ik ter 
behandeling van mijn astma in het 
Zeepreventorium. Toen al kwam ik elk 
weekend met mijn zakken vol stenen 
en schelpen naar huis. Ik kan urenlang 
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Het maken van de mobiles kan ook 
frustrerend zijn: ‘Eerst leg ik alle 
elementen van de mobile op de grond 
om te bepalen waar alles naar mijn 
gevoel hoort te komen. Wanneer ik 
het dan in de lucht hang, steekt de 
zwaartekracht vaak een stokje voor 
mijn plan. Niet elke steen kan op elke 
plaats in de mobile hangen. Het is 
een constante dialoog tussen het 
materiaal en mezelf. Ik maakte ook 
een reeks fotogrammen waarin ik de 
objecten op een vel fotopapier schikte, 
zoals ze dus in mijn ‘ideale’ mobile 
zouden hangen. Zo neem ik toch een 
beetje de controle terug.’

op mijn knieën op het strand zitten. 
Soms kom ik met een grote buit naar 
huis, soms niet.’ Hoe ze vindt wat ze 
nodig heeft? ‘Dat wat je fascineert, 
trekt je vanzelf aan.’ 

In haar atelier stapelt ze haar 
vondsten op in dozen, sommige met 
een opschrift. Ernaast hangen grote 
vellen papier met een afbeelding en 
inhoud van elke doos. ‘Dichter bij 
een archief kom ik niet. Ik plak mijn 
analoge fotoprints op een intuïtieve 
manier in grote boeken. Als ik voor 
een tentoonstelling uitgenodigd word, 
geeft dat vaak een probleem: dan 
moeten er prints uit het boek.’ Recent 
had Babs solotentoonstellingen bij 
Tique Art Space en Geukens & De Vil. 
Ze is wat beter voorbereid op dat soort 
gelegenheden: ‘Nu maak ik twee prints: 
de ene gaat het boek in, de andere 
bewaar ik voor presentaties.’ 

MOBILES

Uit puur praktische overwegingen hing 
ze langere takken op aan het plafond. 
Zo ontstond het idee voor mobiles. 
‘De vorm van een hangende tak kan 
erg mooi zijn,’ vertelt ze. ‘Er iets aan 
hangen was maar een kleine stap.’ 
Om ze op te hangen, maakt Babs een 
klein gaatje in de stenen, maar verder 
blijft ze er af. ‘Ik wil de natuur in haar 
pure schoonheid tonen. Een steen 
die tussen duizenden andere stenen 
ligt op het strand, die merk je niet op. 
Maar een steen die in de lucht zweeft, 
daar kun je intens naar kijken; die 
brengt verwondering.’ 
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SCHADUWSPEL

Hoewel ze nu met analoge fotografie, 
sculpturen en mobiles werkt, 
volgde Babs de opleiding grafische 
vormgeving aan Sint-Lucas in 
Antwerpen. ‘Ik voelde me er niet op 
mijn plaats. Het was eind jaren 90 en 
iedereen begon met de computer te 
werken. Ik experimenteerde vooral 
met de camera obscura. Ik wilde 
het gedrukte beeld tot haar uiterste 
essentie herleiden. Iedereen creëerde 
een ‘huisstijl’, maar mijn eindwerk was 
een groot plakboek met fotografische 
experimenten rond die camera 
obscura. Gelukkig geloofde mijn 
promotor, Werner Van dermeersch, 
wel vol overtuiging in mij. Hij moedigde 
me aan om door te zetten en volgt mijn 
werk nog altijd.’

Babs verkent verschillende media, 
maar het grafische heeft haar werk 
nooit helemaal verlaten. Momenteel 
onderzoekt ze hoe schaduwen van 
stenen een volume kunnen tekenen op 
papier. ‘Eerst maak ik een print van 
de stenen op het papier. Daarna leg 
ik daar weer een steen op en speel ik 
met de schaduwen die die op de print 
werpt. Ik ben gefascineerd door de 
vele lagen die ik hiermee kan creëren.’   

Babs heeft een hekel aan computers. 
Het exemplaar in haar atelier gebruikt 
ze bijna enkel om haar werken mee 
in te scannen, als ze een beeld 
digitaal moet aanleveren. Nochtans 
plaatst ze wel regelmatig werk op 
haar Instagram- en Facebookprofiel. 
Een noodzakelijk kwaad, noemt ze 
dat: ‘omdat ik niet vaak sociale 
gelegenheden bijwoon, heb ik weinig 
andere middelen om mijn werk 
naar buiten te brengen. Maar het 
beangstigt me ook: het is een vluchtig 
medium en ik wil niet in één hokje 
geduwd worden. Ik ben bang dat 
mensen op basis van een afbeelding 
te snel denken dat ik ‘een fotografe’ 
ben of ‘sculpturen met stenen maak’. 
Al mijn werken zijn anders, maar ze 
zijn verweven met elkaar en vormen 
één verhaal.’ 

www.babsdecruyenaere.be

Tamara Beheydt

Foto’s: Julie Van Kerckhoven
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A Paper / A Day 
A Paper / A Day was een online tekenchallenge in oktober. 

Heel wat tekenaars postten (bijna) elke dag een tekening op 
Instagram. Goed voor meer dan 7000 tekeningen! 31 curatoren - 
één voor elke tekendag in oktober - kozen hun favoriete tekening.

 Hier tonen we graag nog enkele werken die ons opvielen door 
hun sterke uitvoering, idee of bijzondere invalshoek. Je ontdekt 
werken van Denis Glauden, Anne Chaudoir, Elise Debrock, Fran 

Van Gysegem, Jurgen Walschot en Sven Van Hecke.
Meer info op blz. 51.

www.apaperaday.be
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Jurgen Walschot
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Elise Debrock
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Denis Glauden

Anne Chaudoir
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Papur
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Johan Geysen legt zich toe op duurzaam
papierscheppen. Daarbij wordt geen enkele boom

geveld. Hij laat bacteriën en schimmels het werk doen. 
Zijn oplossing voor overmatig papiergebruik doopte

hij kortweg: Papur. 
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productiever gemaakt. Zodra ik een 
vrij moment heb, kan ik verder werken 
aan een creatie, want ik heb al mijn 
materiaal, creaties en notities bij me. 
Maar ook al werk ik graag digitaal, 
ik besef ook dat je soms papier en 
doek nodig hebt. Ik wil wel graag 
de boodschap uitdragen dat je een 
groot deel van de voorbereiding -van 
het verzamelen van prikkels tot het 
schetsen- digitaal uit kan voeren.’

PAPIER KWEKEN

Maar wat als je toch vast wil houden 
aan penseel en doek en tegelijk 
milieuvriendelijker te werk wil gaan? 
De kennis van celbiologie die hij 
jarenlang opbouwde via o.a. Janssen 
Pharmaceutica en VITO, zette hem 
aan om nieuwe toepassingen uit te 
proberen en om na te denken over 
hoe beeldende kunst duurzaam kan 
worden. De oplossing waarmee hij op 
de proppen kwam, heet Papur. 

Johan bouwde een eerste bioreactor 
in de Verbeke Foundation en 
ging experimenteren. Binnen een 
kweekruimte (een frame waarvan 
aantal, vorm en afmetingen voldoen 
aan de noden van de kunstenaar) 
liet hij schimmels en bacteriën 
tekeergaan in een combinatie 
van water, suiker en thee. In de 
toekomst zal de reactor volledig op 
zonnewarmte of -energie draaien. 

Vier jaar geleden riep Johan 
Geysen het project ‘Papur’ 
in het leven. Hij ontwikkelde 
een techniek om op een 
duurzame en natuurlijke 
manier papier, canvassen 
en andere kunstdragers te 
maken. Ondertussen sleutelt 
hij aan bioreactoren om 
vellen van 2 op 4 meter te 
maken. Samen met andere 
kunstenaars denkt hij na 
over mogelijkheden om zijn 
product verder te verbeteren. 

JOHAN: Met Papur (naar ‘pas pur’: 
niet zuiver en ook het Welsche 
woord voor papier, nvdr.) combineer 
ik twee van mijn achtergronden: die 
van bioloog, die geïnteresseerd is 
in nieuwe technologieën, en die van 
beeldend kunstenaar, op zoek naar 
een duurzame manier van werken. 
Door zelf creatief bezig te zijn, merkte 
ik al snel dat er een alternatief moest 
komen voor mijn overdadig gebruik 
van canvas. Zo ging ik wekelijks naar 
de academie, kocht telkens doeken 
waarmee ik aan de slag ging, maar 
besefte ook dat ik over veel werken 
niet tevreden was. Al die voorstudies 
om tot een eindproduct te komen… 
was het nodig om die op een tastbare 
drager uit te werken?
 
LIEVER DIGITAAL

Al snel ontdekte Johan, die al langer 
een grote voorliefde voor technologie 
koesterde, de mogelijkheden van de 
tablet. Hij experimenteerde met apps 
voor digitaal tekenen. Hij merkte 
dat ze nieuwe kansen boden om zijn 
schilderpraktijk te verduurzamen.
JOHAN: Digitaal tekenen heeft me 

Eclips, een werk van Johan Geysen
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NIEUWE IDEEËN VOOR PAPUR

Johan werkte al met verschillende 
kunstenaars samen. Dat leidde elke 
keer tot nieuwe toepassingen met 
Papur. Kunstenares Pierrette Vanicatte 
maakte origami Papurmaskers die 
ze telkens op een andere manier 
behandelde. Het ene ontwerp werd 
‘getoast’, het ander liet ze onbehandeld 
waardoor de bacteriën tot leven 
kwamen en het Papurvel doorheen 
de tijd zwart kleurde. Voor één van 
zijn samenwerkingen ging Johan nog 
een stapje verder. De Uruguayaanse 
schilder Armando Bergallo klopte bij 
hem aan met een specifieke vraag: hij 
was op zoek naar een reeks vellen van 
2 op 4 meter, waarmee hij in 2020 een 
groot landschap wil schilderen.
JOHAN: Armando wilde graag de 
textuur van een doek, zonder in te 
boeten op de ervaring van schilderen op 
‘echt’ canvas. Daarom kozen we ervoor 
om het geoogste Papurvel te laten 
uitdrogen met een gaas. Zo kwamen we 
tot een sterk en stabiel doek dat je vlot 
kan ophangen en oprollen. 

Johan wil kunstenaars ertoe aanzetten 
om zo duurzaam mogelijk met 
materiaalkeuze om te gaan in hun 
praktijk. 
JOHAN: Schilderen op Papurdoek is 
een uitdaging. Ik vind het geweldig 
als kunstenaars hun vaste gewoontes 
willen inruilen om het experiment 
aan te gaan. Als ik dat ecologisch 
bewustzijn nog meer kan aanwakkeren, 
dan is mijn missie geslaagd.

Komt er ooit een schilderij op 
Papurdoek in het Louvre te hangen?
JOHAN: Als dat al zou gebeuren, dan 
zou ik kiezen voor een levend werk: 
een doek dat zich aanpast aan de 
omgeving, dat blijft evolueren. Al 
denk ik dat een instituut als het 
Louvre zou huiveren bij de gedachte 
dat ze een doek in huis nemen waarin 
schimmels en bacteriën huizen. Dat 
soort vergankelijke kunst zou dan wel 
weer nieuwe vragen kunnen opwerpen 
natuurlijk. Wie weet… 

Zoë Hoornaert

Een suikerrijke bron zet een 
fermentatieproces in gang. De 
bacteriën en gisten gaan in een 
symbiotisch proces cellulose 
aanmaken. Het proces is 
vergelijkbaar met het fermenteren 
van kombuchadrank. Na een tijdje 
ontstaat een glad vel van bacterieel 
cellulose, dat steeds dikker wordt.  
Na verloop van tijd kan je het 
oogsten. Het vel kan je bewaren in 
een bokaal, of je kan het drogen en 
een behandeling geven die de kleur, 
soepelheid, textuur en zelfs geur van 
het materiaal kan beïnvloeden. Zo 
ontstaat een bruikbaar Papurvel. 

Papur is een levend product. Als je 
het kweekt, zit het vol leven. Als je 
het droogt, gaat het in een soort 
winterslaap. Afhankelijk van de 
ruimte waarin het zich bevindt, blijft 
het materiaal evolueren. Zo zal een 
mineraalrijke presentatieruimte het 
materiaal beïnvloeden, omdat de 
gisten en/of bacteriën er weer tot 
leven komen.

Twee versies van maskers uit Papur door Pierrette Vanicatte
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2 generaties spreken
Louise Gevaert ontmoet 

Hermine De Groeve

Galerie S&H De Buck ademt kunst. De tastbare geest van 
vele kunstenaars is er als een loyale handlanger aanwezig. 

In een ver verleden overnachtte kunstschilder Gustave 
Courbet hier zelfs wel eens. Kortom, een passende, 

sfeervolle plek die aanleiding geeft tot een gesprek over 
het reilen en zeilen in de galeriewereld. Ik polste bij twee 
generaties galeriehouders, Hermine De Groeve en Louise 

Gevaert, naar hun ervaringen. 

voor. Je kan het wel al doende leren. 
Ik vind het belangrijker kunst naar 
een breed publiek te brengen en van 
daaruit met geïnteresseerden in 
gesprek te gaan, dan te focussen op 
verkoop. Als studente was ik al met 
kunst bezig en organiseerde allerlei 
evenementen rond kunst, zoals 
een veiling. Was de galerie er niet 
geweest, dan had ik sowieso toch mijn 
roeping in de kunst gevonden.
HERMINE: Mijn ouders waren 
kunstverzamelaars. Ik had dus 
affiniteit met kunst. Maar een galerie 

Hermine, jij bent al 47 jaar bij Galerie 
S&H De Buck in Gent actief. Louise, 
jij bent de derde generatie die 
meestapt in het verhaal van Galerie 
Gevaert in Zwevezele. Denken jullie 
dat het anno 2020 moeilijker is om 
een galerie vanuit het niets op te 
starten?
HERMINE: Toen ik destijds met mijn 
echtgenoot Siegfried De Buck de 
galerie opstartte, waren er weinig 
kunstgaleries. In een kleine ruimte 
aan de Kuiperskaai toonden we eerst 
de hedendaagse juwelen van mijn 

echtgenoot Siegfried, later ook 
zijn sculpturen en design. Je had er 
het raden naar hoe je een galerie 
best kon runnen. We waren jong 
en waagden ons in het avontuur. 
Starters vinden nu veel meer info 
en weten vaak hoe een galerie 
functioneert. Al zijn er heel wat meer 
kunstenaars dan vroeger. Dat maakt 
de selectie moelijker.
LOUISE: Ik ben opgegroeid met kunst, 
dankzij de galerie van mijn opa. Ik 
ben erin gevloeid. Hoewel kunst 
verkopen, daar is geen handleiding 
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runnen is toch andere koek. Had ik mijn echtgenoot 
Siegfried niet leren kennen, dan had ik waarschijnlijk 
nooit een galerie beheerd. Door zijn kunstopleidingen 
had hij oog voor vormgeving en architectuur, wat nodig 
is om een galerie uit te baten.

Louise, je galerie is een glasstructuur, ruimtelijk, 
straalt openheid uit. Bij jullie, Hermine, ervaar ik het 
tegenovergestelde. Jullie galerie is een gesloten, 
intieme ruimte. Is het gebouw van de galerie een 
afspiegeling van de kunst die jullie tentoonstellen?
HERMINE: Onze galerie is gekend voor zijn gevoelige 
kunst. Al vroeg bracht ik conceptuele kunst. In de 
omstreden tentoonstelling van fotograaf Jean-Marie 
Bottequin in 1973 waren erotisch geladen lichamen 
te zien. Maar volgens mij is de trend van conceptuele 
kunst voorbij. Een revival van de figuratieve kunst 
verdringt tegenwoordig het conceptuele.
LOUISE: Bij onze ‘abstracte’ architectuur zou je 
misschien eerder abstracte kunst verwachten. Maar 
ik bouw graag verder op figuratieve hedendaagse 
kunst, met hier en daar een bredere focus. Fotografie 
bijvoorbeeld, zoals in de laatste tentoonstelling.

Is het moeilijk om iemand met weinig voeling voor 
kunst toch enthousiast te maken?
LOUISE: Ik probeer altijd mijn geestdrift en bezieling op 
het publiek over te brengen. Het helpt als je op de juiste 
manier over kunst praat. Je sleept de mensen mee in je 
gevoel. Kunst is aan te leren.
HERMINE: Je moet met kunst worden opgevoed. Het 
onderwijs kan dat waarmaken. Van in de kleuterklas 
en lagere school kan je kinderen vertrouwd maken met 
kunst.

Spreek je het publiek aan bij een bezoek aan de 
galerie?
LOUISE: Er bestaat drempelvrees om een galerie binnen 
te stappen. Maar eenmaal binnen, verandert de houding 

bij de bezoekers snel. Ik wacht het juiste moment af en 
ga dan in gesprek.
HERMINE: Ik wacht ook het juiste ogenblik af. Je hebt 
feeling nodig. Kunst is een middel tot persoonlijk 
contact. Schitterend toch? Ons publiek evolueert ook 
mee met de galerie.
LOUISE: Ik merk dat gesprekken tegenwoordig vaker 
over het prijskaartje dan over het kunstwerk zelf gaan. 
Kunst staat voor status. Daardoor bestaat het idee 
dat kunst enkel voor een kleine groep is weggelegd. 
Maar er zijn ook mensen die kunst kopen, omdat ze 
door een werk geraakt zijn en zich erin willen verdiepen. 
Met die mensen wil ik in gesprek gaan, voor hen wil ik 
tentoonstellingen bouwen.
HERMINE: Een galerie heeft een opvoedende functie. 
Er gaat veel aan een schilderij vooraf, een leven, een 
evolutie, een denk- en werkproces. Een kunstwerk 
wordt niet zomaar plotseling geboren. Het is de taak 
van de galerist om dat te communiceren. 

Hoe kies je een kunstenaar die je wil 
vertegenwoordigen? 
HERMINE: Ik bezoek zelden de eindpresentaties van 
kunstopleidingen, omdat ik er mijn gading niet vind. 
Het hoeft ook niet. Ik word wekelijks door drie, vier 
kunstenaars gecontacteerd. 
LOUISE: Ik leg vooral via andere bevriende kunstenaars 
contact. Je hebt artiesten met een eigen kijk nodig. Je 
voelt aan met wie je te maken hebt door gesprekken 
met een kunstenaar, het liefst in zijn of haar eigen 
habitat, het atelier.
HERMINE: Het volstaat niet dat een kunstenaar mooi 

Galerie S&H De Buck, sculptuur, Anneke Lauwaert, tekeningen/schilderijen Bilal Bahir

Galerie Gevaert
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werk maakt. Ik pols ook naar een visie, een doel, naar 
authenticiteit.

Kies je voor jonge kunstenaars?
LOUISE: Jong of oud speelt bij mij geen rol.
HERMINE: Ook bij ons zijn kunstenaars van alle 
leeftijden welkom.

Is Zwevezele een goede omgeving om een galerie te 
laten gedijen?
LOUISE: Het netwerk dat mijn opa heeft opgebouwd 
speelt nog altijd een grote rol. Bovendien heeft de 
galerie een gunstige ligging op de as Brugge-Kortrijk. 
Kunstliefhebbers vinden zeker de weg. We hebben 
ook contact met Zwevezeelse ondernemers, zodat er 
kruisbestuivingen ontstaan en we er in slagen samen 
kunstprojecten op poten zetten.

Hoe is het om in Gent een galerie te runnen?
HERMINE: Vandaag heeft dat meer nadelen dan 
voordelen. De perceptie leeft dat Gent door het 
mobiliteitsplan onbereikbaar is. Gent heeft ook geen 
langetermijnvisie. Je hebt een trekker nodig, zoals Jan 
Hoet destijds. Hij had een visie en maakte van Gent een 
bruisende kunststad.

Zijn jullie aanwezig op beurzen?
LOUISE: Vorig jaar had ik een stand op de BAD-beurs 
in Gent. Buitenlandse beurzen staan nog niet op 
mijn programma. Binnen een tijdspanne van 5 jaar 
misschien? 
HERMINE: Ik sta sceptisch tegenover beurzen. Het 

aanbod aan beurzen is te groot, waardoor je dezelfde 
werken telkens opnieuw ziet opduiken. Bovendien 
zijn beurzen erg duur. Beurzen waar kunstenaars zelf 
hun werk aanbieden, naast gevestigde galeries zijn 
dan weer contraproductief, zowel voor de galerie 
als, op lange termijn, voor de kunstenaar. De galerie 
helpt een carrière van een kunstenaar opbouwen, 
investeert in die kunstenaar. Collectioneurs huren nu 
een fabrieksruimte, houden een receptie en verkopen 
het werk van de kunstenaar waar een galerie zoveel in 
investeerde. Dat noem ik marchanderen. 

Wat is het huidige belang van een galerie nu veel 
kunstenaars zich profileren op Instagram of andere 
sociale media? 
HERMINE: Sociale media, zoals Instagram, zijn vluchtig. 
Een galerie is zeker nog van deze tijd. Kunst moet 
tastbaar zijn, moet je zien. Daarom hou ik ook zo van 
een catalogus. Het is een middel om het verhaal van 
een kunstenaar te vertellen. Het boek zal zeker niet 
verdwijnen. Bovendien is het moeilijk om kunstenaar én 
marketeer te zijn.

Een kunstenaar zoekt ondersteuning van galeries, 
verzamelaars, mecenassen, de overheid. Beïnvloedt dat 
zijn positie?
HERMINE: Galeries werden vroeger groot door een 
kunstenaar. Nu wil de kunstenaar groot worden door de 
galerie. Subsidies worden toegekend aan personen die 
de best geformuleerde aanvraag indienen. Sommigen 
laten door specialisten tegen betaling een perfect 
dossier samenstellen. Maar kunstenaar ben je pas 
na jaren werken, niet als je afstudeert. Je bouwt een 
carrière op.

Zetten jullie afspraken met kunstenaars op papier?
LOUISE: Ik stel nooit een contract op voor een 
kunstenaar. Ik ga uit van wederzijds respect. Door 
mijn kunstenaars zo te behandelen groeit de 
verstandhouding die nodig is.
HERMINE: Als je je woord geeft, dan is het 
vanzelfsprekend dat je je daaraan houdt.

Over welke eigenschappen moet een goede 
galeriehouder beschikken?
HERMINE: Je hebt stapels goesting nodig. Denk niet té 
veel na. Soms wil je dat een kunstenaar echt slaagt en 
als dat niet lukt, doet dat veel zeer. Het komt er op aan 
door te zetten.
LOUISE: Ook ik ben een doorbijter. Het commerciële mag 
niet het vertrekpunt zijn. Passie en pakken idealisme 
zijn een absolute must. 

Galerie Gevaert, Zwevezele
www.galeriegevaert.be

Galerie S & H De Buck, Gent
www.galeriedebuck.be

Kathleen Ramboer
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Joke Hansen
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vlnr: 'Drop’ Oil & spraypaint on panel/ 80-50cm/2019        ‘Grumble’ Oil on panel / 40-50 cm/ 2019        ‘U-Turn’ Oil on panel/70-90 cm/2019.
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CARTE BLANCHE:  
JOKE HANSEN

In ‘Carte Blanche’ (blz 48 en 49) 
krijgt een kunstenaar vrij spel. 
BLANCO, de platformfunctie van 
de atelierorganisatie NUCLEO, 
duikt geregeld op met projecten 
waarin het kunstenaars vraagt 
te reageren op een 'lege zone'. 
Deze keer vormen 2 lege vellen 
papier en een carte blanche 
het speelveld. De kunstenaars 
worden geselecteerd i.s.m. de 
partners binnen de Vlaamse koepel 
van atelierorganisaties UFO: 
NUCLEO uit Gent, Studio Start 
uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, 

Vonk uit Hasselt/Genk en De Tank 
van het Entrepot uit Brugge. 
In dit nummer: Joke Hansen (via 
Vonk, Hasselt/Genk.)

JOKE: ‘Drop’, ‘Grumble’ en ‘U-turn’ 
zijn een greep uit een serie 
recente werken. De titels van 
deze ‘cut-outs’ verwijzen naar 
filmfragmenten, cartoonhelden 
en plaatsnamen. De meeste van 
mijn beelden vinden ook hierin 
hun oorsprong. Veel voorkomende 
beeldelementen zijn wegen, buizen, 
uitlaatpijpen… Ze hebben de 
functie om dingen te verplaatsen, 
te verschuiven of in beweging te 
zetten. 

OVERPEYSING

In ‘Overpeysing’ (op blz 12 en 13) ) zet Charlotte Peys haar 
indrukken over een expo, een atelierbezoek of oeuvre om in 
tekst en beeld. Het resultaat zijn poëtische reportages in 
tekeningen en gebiedende wijsheden.
Deze keer trok Charlotte naar De Pont in Tilburg. Daar 
loopt tot en met 15 maart 2020 een expo van de Britse 
performance- en installatiekunstenaar Monster Chetwynd. 
Ze maakte naam met geïmproviseerde performances 
waarvoor ze zelf de decorstukken en kostuums maakt. ‘Ik 
ben tegen saaiheid, tegen pretentie’, vertelt ze. ‘Ik maak 
performances en kunst die goed zijn voor het moreel: een 
natuurlijk tonicum, een toegang tot opgewektheid en 
verbondenheid tussen mensen, een onstuitbare stortvloed 
van moed en bravoure.’

depont.nl
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Joke Hansen, vlnr: 
'Drop’ Oil & spraypaint on panel/ 80-50cm/2019         
‘Grumble’ Oil on panel / 40-50 cm/ 2019         
‘U-Turn’ Oil on panel/70-90 cm/2019.

Ik probeer persoonlijke anekdotes 
en symbolische elementen te 
verbinden tot gecomprimeerde 
objecten. Sinds 2018 raken 
de grenzen van de drager en 
het geschilderde steeds meer 
verweven. De schilderobjecten 
vloeien voort uit mijn drang om de 
drager en het geschilderde samen 
te laten vallen, zodat het ene het 
andere in ‘werking’ zet.

www.jokehansen.com
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WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: 
Tamara Beheydt, Claudia Callebaut, 
Bert Coessens, André De Nys, 
Anna De Paepe, Frederik Dupont, 
Zoë Hoornaert, Yves Joris, Jonas 
Nachtergaele, Charlotte Peys, 
Sarah Poesen, Kathleen Ramboer, 
Marianne Sneijers, Julie Van 
Kerckhoven, Annemie Vingerhoets.

Coördinatie: 
Ward Desloovere

Vormgeving: 
Wilderzicht

Druk: 
Stevens Print

Verantwoordelijke uitgever: 
Hilde De Leeuw

Kunstletters is een magazine van 
Kunstwerkt vzw, Bijlokekaai 7C, 
9000 Gent

ABONNEREN? PRIMA IDEE!
Een abonnement kost 15 euro  
(4 nummers). Een groeps- 
abonnement kost 35 euro  
(5 ex. van 4 nummers)
Alle info: www.kunstwerkt.be |  
09 235 22 70

KUNSTLETTERS.BE
Meer lezen, meer bekijken? 
Kunstletters leeft ook volop 
online. Op kunstletters.be vind 
je uitgebreide versies van de 
bijdragen in dit blad, met extra 
beeldmateriaal. Bovendien kan je 
er ook terecht voor meer artikels, 
expotips en video's.

   Je vindt Kunstletters ook op 
Facebook en Instagram. 
Vragen, tips, opmerkingen:  
info@kunstletters.be

MEEWERKEN AAN KUNSTLETTERS?
Heb jij een eigen kijk op wat er aan 
beeldende creativiteit te ontdekken 
valt? Een kunstenaar, trend, project 
of techniek die zo de moeite waard 
is dat je het graag wil of móet 
delen? Werk mee.  

Stuur je idee met een schets van 
wat je in een stuk wil vertellen of 
tonen naar info@kunstletters.be.
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Anne Chaudoir

Fran Van GysegemJurgen Walschot

Sven Van Hecke

Elise Debrock
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