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Beervelde
Tuindagen
Het grafelijk kasteeldomein, 
in het hart van de 
Oost-Vlaamse Bloemenstreek, 
ontvangt weer 230 zorg-
vuldig geselecteerde 
exposanten die een royaal 
aanbod presenteren aan 
bloemen, planten, deco-
ratie en streekproducten. 
La bella Italia wordt het 
centrale thema.
Op 10, 11 en 12 mei 
in het park van Beervelde. 
www.parkvanbeervelde.be

Agenda
Antwerpen
Over my (dead) body
Femen-boegvrouw Oxana 
Shachko was tevens een 
getalenteerde kunstenares. 
Naast haar protestacties 
hield ze zich vooral bezig 
met iconoclastische iconen. 
Voor de eerste keer sinds 
haar dood (zelfmoord?) 
vorige zomer wordt haar 
werk opnieuw tentoongesteld.
Van 16/05 t/m 15/06 in 
Galerie Geukens & De Vil, 
Leopoldplaats 12 (1ste verd.). 
www.geukensdevil.com

Bonheiden
Frank Slabbinck. Recente 
schilderijen en beelden
Bruggeling Frank Slabbinck 
(1942) sublimeert kleur en 
vorm door een onuitputtelijke 
verbeeldingskracht. Al deze 
componenten leiden naar 
picturale schoonheid en 
een diep maatschappijkritische 
boodschap. Hij wil de 
kunstliefhebber tot 
denken aansporen. 
Tot 19/05 in Galerie 
Art Depot, Dorp 31. 
www.artdepot.be

Antwerpen/Gent
Bach Studies van Benjamin 
Millepied
Benjamin Millepied (Mr Natalie 
Portman en choreograaf van 
Black Swan) brengt met Ballet 
Vlaanderen Bach Studies 
(werktitel), een voorstelling 
die het muzikale universum 
van Johann Sebastian Bach 
exploreert.
Van 19 tot 26/05 in de 
Antwerpse Opera 
(wereldpremière) en van  
2 tot 9/06 in de Gentse 
Opera. www.operaballet.be

Droombeelden Eind april neemt ze deel aan een groepsshow op 
Art Brussels. In Plus-One gallery kan je het bevreemdende werk van de 
Duitse kunstenares Marie Aly bewonderen in een solo-expo. Tekst Etienne Heylen

Marie Aly begon op de kunstacademie in Dresden, 
studeerde een tijdje in Parijs en Barcelona, en  
verbleef van 2008 tot 2010 in Amsterdam.  
Ze realiseerde verschillende muurschilderingen,  
o.a. in het Nederlandse Doetinchem en weldra 
ook voor het ministerie van Binnenlandse Zaken 
in Berlijn. Het werk van Marie Aly (°1980) lijkt wel 
op een droomwereld, waarin gezichten verschijnen 
die een eigen leven gaan leiden. Terwijl ze schil-
dert, laat ze zich meestal leiden door haar gevoel. 
Ze maakt geen schetsen vooraf, het beeld zelf leidt 
haar naar het uiteindelijke resultaat. Inspiratie 
vindt ze in magazines, op platenhoezen of in ande-
re media. In Drifters and Strollers, toont Aly fictie-
ve personages, vreemdelingen die meestal poseren 
in een dromerig landschap op nietszeggende mo-
menten. Wie ze zijn, waar ze zijn, wat ze doen en 
wat ze trachten te vertellen, blijft geheim.

Marie Aly, Drifters and Strollers.  
Tot 5 mei bij Plus-One Gallery,  
Léon Stynenstraat 21 in Antwerpen.  
Info: plus-one.be

Onder mannen
Ook voor huwelijksfotografie bestaat er een 
award: de Masters. Die bekroont de beste  
huwelijksfoto’s uit Nederland, België en Luxem-
burg. De foto’s zijn niet cliché, zoals je die in 
een doorsnee trouwalbum terugvindt, maar 
weten stuk voor stuk de emoties van de dag 
haarfijn vast te leggen. Ze bewijzen ook dat  
huwelijksfotografie echt een kunst op zich kan 
zijn. Knokke-Heist toont de selectie foto’s in 
première in een meesterlijke omgeving.  
Daartoe werkt het samen met een interieur- 
ontwerper en een bloemenkunstenaar. Het 
unieke resultaat is een prachtige selectie trouw-
foto’s in een fabelachtige feestomgeving, die 
tot de rand is gevuld met bijzondere objecten, 
meubelen, planten en bloemen. 
Masters of Wedding Photography, tot en 
met 2 juni in Cultuurcentrum Scharpoord 
in Knokke-Heist. Info: cultuur.knokke-
heist.be

Hybride hoeden 
“Montrez-moi les vêtements d’un pays et je vous 
écris son histoire.” Hoofdbedekkingen zijn 
misschien wel de krachtigste uitingen van een 
culturele identiteit. Designer Daniela Dossi 
onderzoekt in Hybrid Heads de symbolische, 
politieke en sociale waarde van hedendaagse 
hoofddeksels. Haar vertrekpunt zijn persfoto’s van 
overal ter wereld. Ze ontwikkelde een methode 
om hoofddeksels te remixen en zo dynamische, 
culturele identiteiten te creëren. Uit de combina-
tie van textielsamples met archief- 
beelden ontstaan nieuwe hybride ontwerpen. Hoe 
zou bijvoorbeeld het hoofddeksel van de eerste, 
vrouwelijke, Mexicaanse president van de Verenig-
de Staten er kunnen uitzien? Allicht compleet 
anders dan dat van Donald Trump.
Hybrid Heads, tot 10 juni in het Design 
Museum Gent. Info: www.designmuseumgent.be

Marie Aly, Drifters and Strollers 1, olie op doek/muur.

Part of the Vision.
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