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Voor woord

Maurice Lambrechts
Curator
“Wat denk je ervan om een waardevolle benefiettentoonstelling ter ere van Het Limburgs Kankerfonds te organiseren?” Die vraag werd mij in
het voorjaar van 2016 gesteld door Jean-Pierre
Grootaers, de voorzitter van Het Limburgs Kankerfonds. De uitdaging om een selectie van Limburgse topkunstenaars samen te brengen ten voordele van het goede doel, sprak me meteen aan.
Kunstenaars worden vaak gezien als “de donors”
voor allerlei benefietactiviteiten. Iets wat we met
deze tentoonstelling absoluut wilden vermijden.
Daarom werd er beslist om de LIMB.ART select
tentoonstelling op dezelfde manier te organiseren
als in een traditionele kunstgalerij. Met vijftien belangrijke kunstenaars werd afgesproken dat een
deel van de opbrengst naar Het Limburgs Kankerfonds zouden gaan, het andere deel gaat naar
de ontwerpers zelf. Een formule die tot stand is
gekomen door de goede samenwerking met de
kunstenaars en de galeries die ik via deze weg
nog eens extra wil bedanken.

Een open en aantrekkelijke locatie is cruciaal voor
het succes van een tentoonstelling. We kwamen
in contact met Corda Campus, een hippe en innovatieve campus, gevestigd op de voormalige
Philipssite. Raf Degens zorgde samen met zijn
team voor een unieke locatie in het bekende Corda 1 gebouw. Een welgemeende dank aan Raf zijn
team voor de succesvolle en aangename samenwerking.
De opbrengst van deze tentoonstelling,maakt een
verschil in het gevecht tegen kanker. Uw aankoop
maakt een verschil. Want op die manier steunt ook
u de strijd die momenteel door heel wat Limburgers gestreden wordt. Weet dat het Limburgs Kankerfonds, ikzelf, de kunstenaars, Corda Campus
en al de mensen die momenteel vechten tegen
deze vreselijke ziekte, het ontzettend appreciëren
en u meer dan dankbaar zijn.
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Voor woord

Jean-Pierre Grootaers
Voorzit ter Limburgs Kanker fonds
Op het eerste gezicht zijn er weinig raakvlakken
tussen kankeronderzoek en in de brede zin wetenschappelijk onderzoek en kunst!
Maar dat is slechts schijn; wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op creativiteit, evenzo a fortiori voor de kunst, wetenschappelijk onderzoek
is maatschappelijk relevant, kunst is in staat de
wereld te laten nadenken over maatschappelijke
thema’s, beide activiteiten zijn gebaseerd op gedrevenheid en doorzettingsvermogen.
En precies omwille van de raakvlakken tussen
wetenschappelijk onderzoek en cultuur, kunst en
sport heeft het Limburgs Kankerfonds als inzet
van een doorstart van de activiteiten van het fonds
deze unieke tentoonstelling opgezet en georganiseerd van bekende kunstenaars met Limburgse
wortels die stuk voor stuk hun naam reeds gevestigd hebben binnen en buiten de kunstwereld.
Als voorzitter en mede namens mijn collegae-bestuurders ben ik curator Maurice Lambrechts bijzonder erkentelijk en dankbaar voor zijn inspanningen om deze gerenommeerde namen niet
alleen te selecteren maar ook te overtuigen om
deel te nemen aan deze tentoonstelling. Bovendien heeft hij de tentoonstelling vorm gegeven.
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De opbrengst van een gedeelte van de verkoop
zal ten goede komen van het kankeronderzoek in
Limburg zowel op het vlak van fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek als op het
vlak van de psycho-sociale noden van kankerpatiënten.
Daarom zijn wij als Limburgs Kankerfonds de kunstenaars bijzonder dankbaar voor hun bijdrage
aan dit initiatief.
Dat deze tentoonstelling bovendien doorgaat op
de Corda Campus is niet toevallig want deze plek
heeft zich in geen tijd ontwikkeld als een broeien groeiplek voor creatieve en durvende ondernemers die geloven in creativiteit en nieuwe ontwikkelingen. Het raakvlak met ons kankeronderzoek
is ook hier overduidelijk. Wij zijn de verantwoordelijken van de Corda Campus bijzonder dankbaar
voor hun bereidwilligheid om deze tentoonstelling
te willen huisvesten.
Het Limburgs Kankerfonds is dan ook bijzonder
fier met deze unieke en bijzonder tentoonstelling “
LIMB.ART Select“.

Voor woord

Raf Degens
Algemeen directeur Corda Campus
Elke dag zetten mensen en organisaties zich in om de strijd
tegen kanker te winnen. Iets waar wij, als technologiecampus, enorm veel respect voor hebben. Positief denken, samenhorigheid, cultuur en kunst zijn belangrijke pijlers voor
onze Corda Community. Door deze tentoonstelling een plaats
te geven op Corda Campus, willen wij, samen met Het Limburgs Kankerfonds, mee strijden tegen deze ziekte.
We zijn trots om de kunstwerken van vijftien Limburgse topkunstenaars een plaats te geven op onze innovatieve campus, waar beleving een centrale plaats inneemt. Met de opbrengsten van de kunstwerken kunnen er nieuwe stappen
gezet worden om de ziekte voorgoed te verslaan. Corda
Campus steunt dit project ten volle en is erg fier om gastheer
te zijn van dit mooie, Limburgse initiatief.
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ROMAN
Diverse materialen
180 x 110 x 90 cm
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Caroline COOLEN
°1975, Bree

Caroline Coolen studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zij stelt geregeld tentoon in binnenen buitenland. In 2008 won ze de Parkstad Limburgprijs (NL) en was ze te gast in het Europees
keramisch werkcentrum in Den Bosch. In 2010 nam ze deel aan de tentoonstelling ‘Nieuwe
Monumenten’ in het Middelheimmuseum, Antwerpen. In 2015 werd ze uitgenodigd voor
‘Vormidable’, hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst in Den Haag en voor Blickachsen in Bad
Homburg, nabij Frankfurt.
In 2008 en 2016 nam ze deel aan de internationale sculptuurtentoonstelling in het Park De Oude
Warande, Tiburg. Afgelopen zomer won ze nog de Grote Ernest Albertprijs voor tekenkunst en grafiek
in Mechelen. Naast haar autonome sculpturen, installaties en tekeningen, heeft zij ook werk in de
publieke ruimte. In 2010 kwam haar eerste publicatie uit: RAW, 115p.
Voor Caroline Coolen is het gebruik van collage, montage, assemblage en vrije associatie een manier
om grip te krijgen op de werkelijkheid. Ze vat de veelheid aan indrukken uit de realiteit samen in
haar beelden. Karakteristiek is haar relatie met de natuur, landschap en dieren. Die buitenwereld of
Umwelt zoals Coolen het noemt- wil ze als één totaalindruk comprimeren. Vaak vertrekkend vanuit
het boetseren ontstaat een conglomeraat met uiterst diverse materialen. Met deze verregaande
integratie verbindt ze ruimte met tijd waarin mens en dier of plant geplaatst worden.
Het werk van Caroline Coolen bespeelt een breed spectrum van onze zintuiglijkheid; met
gevarieerde texturen en diverse materialen bindt ze het visuele aan het tactiele. Dit levert sculpturen
en groot formaat tekeningen op die niet zelden als totaalinstallatie worden gepresenteerd.
Caroline Coolen wordt vertegenwoordigd door The White House Gallery in Lovenjoel.
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Zonder titel
Olieverf op canvas
200 x 180 cm
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Stef DRIESEN
°1966, Hasselt

De werken van Stef Driesen zoeken een subtiel evenwicht tussen kleur, materie en schaal. De
vervaagde contouren die de picturale ruimte verdelen, verraden een veelzijdige hantering van het
penseel. Via een specifieke behandeling van de verf, creëert hij een grote speelruimte tussen een
dekkend en transparant effect. De matte textuur legt een fluweelachtige film op het doek, die een
zekere sensualiteit verleent aan diens fysieke presence.
Elk werk wordt geleidelijk aan opgebouwd vanuit de achtergrond; elke nieuwe laag creëert diepte.
In de achterliggende ruimte lijkt een schemerend licht besloten, dat vervolgens intens doorbreekt of
subtiel wordt gedempt. Ondanks het verticale formaat, herinnert de sterke transcendente kwaliteit
van Driesen’s doeken aan de romantische landschapsschilderkunst; het dramatische effect van
natuurlijk licht; de dynamiek van natuurkrachten in het werk van William S Turner. Kunsthistorische
verwijzingen blijven echter, net als zijn gehele oeuvre, eerder intuïtief dan direct.
Driesen’s dichte, atmosferische vlaktes lijken een scala van emoties te vervatten. Het is niet zozeer
de innerlijke wereld van de kunstenaar die hier verbeeld wordt. De werken zoeken eerder een
contemplatieve ervaring bij de toeschouwer, ze evoqueren meer dan dat ze ‘uitdrukken’ in de
expressionistische zin van het woord.
Het vroegere, figuratieve werk van de kunstenaar is echter nog voelbaar in het zachte palet van
vlees -en aardse tinten, slechts zelden doorbroken door een hevig oranje of warm rood, en de
monolithische, verstilde figuren die kwetsbaarheid en monumentaliteit in zich verenigen.
Stef Driesen woont en werkt in Brussel.. Zijn werk werd getoond in internationale tentoonstellingen,
zoals in Foundation Maeght (Saint-Paul-de-Vence), Dayton Art Institute (Dayton), Kunstmuseum Aan
Zee (Oostende), MADRe Museum (Naples) en Neuberger Museum of Art (Purchase New York)
Stef Driesen wordt vertegenwoordigt door Galerie Greta Meert Brussel( BE), Marc Foxx Gallery Los
Angeles(US), Baton Gallery Seoul(KR)
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Landschappelijk nr5
Acryl op canvas
50 x 60 cm
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Hugo DUCHATEAU
°1938, Sint-Truiden

Woont en werkt in Sint Truiden. Ere-docent aan de Katholieke Hogeschool – Audiovisuele en
Beeldende Kunsten in Genk. Was mede-stichtend lid van de Research Group Hasselt 1967.
Het schilderij “Landschappelijk n°5“ behoort tot een reeks, die de spanning tussen enerzijds
een landschap en anderzijds een abstract schilderij, wil oproepen.
Duchateau beweegt zich op alle terreinen en doorheen alle kunstdiciplines met vragen over het
waarom van zijn denken en doen. Dat kunnen schilderende borstels zijn, druipende verf of potloden
die zichzelf tekenen. Ruimtelijk confronteert hij de kijker met installaties waarin integratie en realisatie
van de gebruikte materialen essentieel zijn.
Zijn publicatie “Het vreemde bos” omvat vijftig projectietekeningen met centraal de natuur en het
milieu als een artistiek bewustwordingsproces.
Werken in het bezit van: MUHKA Antwerpen, SMAK Gent, MUZEE Oostende, CIAP Hasselt, Provincie
Limburg, Vlaamse Gemeenschap, BIAC Zaventem, De Nationale Bank, Peter Stuyvesant Collectie.
Verder ook werken, waaronder veel schilderijen, in Privé-Verzamelingen.
In 2013 stelde Duchateau in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden uit een immense reeks aquarellen,
200 juweeltjes tentoon in de tentoonstelling “ Doorzicht “. Er werd een kunstenaarsboek uitgegeven
waarin de 200 aquarellen op ware grootte werden afgebeeld.
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De legende bij Shadow painting
Acryl, staal, canvas, lichtbron
86 x 96 x 41 cm
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Fred EERDEKENS
°1951, Heusden

Fred Eerdekens maakt installaties waarin de schaduw van objecten in hun “eigen” taal worden
omgezet door een woord of een zin op de rand van een tafel of op de muur of de vloer te
projecteren.
Daardoor nemen zijn werken ten volle deel aan de wijdlopige discussie over de grenzen van tekens
en betekenis in de taal. Zit betekenis in de woorden zelf of in de omgeving ervan? Of is het de blik
van ieder van ons die betekenis geeft?
In hun behendigheid om een sprong (in het duister) te maken, scheiden Eerdekens’ beelden
-die evenzeer schaduwen zijn als zijn schaduwen beelden- zich misschien niet fysisch af van de
objecten, maar ze hebben een ontzagwekkend krachtige “vertegenwoordigings-macht” gekregen
omdat ze in “schaduw-beelden” van betekenisvolle taal werden omgezet.
Woont en werkt in Hasselt (B)
Fred Eerdekens wordt vertegenwoordigd door:
- Samuel Vanhoegaerden Gallery, Knokke
- Spencer Brownstone Gallery, New York
- Mario Mauroner Contemporary Art, Wenen
Sedert 1986 individuele en groepstentoonstellingen in galeries en musea in Antwerpen, New York,
Los Angeles, Rotterdam, Wenen, Hasselt, Brussel, Parijs, Knokke, Odense (DK), Sintra (P), Athene,
Nyon (CH)
Tentoonstellingen in 2016: Biënnale Yinchuan (Ch) “For an image faster than light”.
Werk in musea, openbare en privécollecties in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Milaan, Montpellier,
New York, Parijs, Rotterdam, San Francisco, Seattle.
studio@fred-eerdekens.be
http://www.fred-eerdekens.be
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Cut out / moon light
Acryl op canvas
30 x 40 cm
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Willo GONNISSEN
°1959, Sint-Truiden

De twee- en driedimensionale composities van Willo Gonnissen zijn subtiel, poëtisch en tegelijk
cerebraal. Hij speelt een spel van metamorfosen, betekenisverschuivingen en associaties. Vaak
duiken weerkerende motieven op zoals een papieren bootje, een vlot, een vliegend tapijt, de zee,
een wolk, een berglandschap, een wandelstok of een dromedaris. Ze verwijzen naar de vrije vlucht
van de verbeelding en het reizen als symbool voor het grenzeloze verlangen. Tegelijk werpen ze
de kijker terug op de banaliteit van zijn bestaan door het gebruik van onopvallende dingen uit het
dagelijkse leven.
De thema’s vermengen zich vaak met typografische elementen en abstracte vormen zodat
meerduidige tekensystemen ontstaan. Een haakje wordt een maansikkel, een komma wordt de
schaduw van een slakkenhuisje. Soms is een vierkant een punt, soms een vliegend tapijt.
In een recente reeks kleine schilderijtjes worden knipsels en toevallige restvormen bij elkaar
geplaatst.
In zijn zoektocht naar betekenis vermoedt de kijker oplossingen maar hij vindt nooit een helder
antwoord en het inzicht komt niet verder dan gissingen en vermoedens.
Willo Gonnissen (1959) studeerde grafische vormgeving in Genk.
Zijn kunstenaarsloopbaan startte eind jaren tachtig in kunstcentrum Il Ventuno in Hasselt. Er
volgden tentoonstellingen o.a. in Maastricht, Krakau, Antwerpen (ICC, Galerie France Lejeune,
MAS), Aken (Ludwig Forum, Galerie Von der Milwe), Madrid (Arco), Berlijn (Galerie M), Hasselt (Z33,
CIAP, Cultuurcentrum, Modemuseum), Luik (Les Brasseurs), Sint-Truiden (Cultuurcentrum), Oostende
(Galerie Benoot), Gent (SMAK), Brussel ,Il Ventuno,Borgloon (Gasthuiskapel), Genk (Manifesta, FLACC),
Istanbul, Kasteel Gaasbeek, Diest (Meubart, Citadelarte), Dortmund (Galerie Voss).
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Zonder titel
Mixed media, tekening
100 x 120 cm
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Ado HAMELRYCK
°1941, Genk

Woont en werkt in Genk. Studies aan de Academie voor Schone Kunsten (Brussel) en het Hoger
Instituut voor Schone Kunsten (Antwerpen).
Ere-docent aan de Katholieke Hogeschool Limburg - Audiovisuele en Beeldende Kunsten (Genk). Lid
van de Limburgse School (1973).
Werk in het bezit van o.a. M HKA Antwerpen, Provincie Limburg, Vlaamse Gemeenschap, Franse
Gemeenschap, CIAP Hasselt, Nationale Bank Brussel, CERA Leuven, Vlaamse Parlement Brussel, KBC,
MuZee Oostende, Atelier 340 Brussel, Stad Genk, Stichting PASf.
Geïntegreerde dubbele muurinstallatie in het Provinciehuis te Hasselt.
FEBELCO CVBA – Zolder.
Lit.
Ado Hamelryck, catalogus Provinciaal Museum, Hasselt, 1982
Francis Smets, Ado Hamelryck, ICC, Antwerpen 1983
Francis Smets: Ado Hamelryck, FLACC, Genk, 2002
Francis Smets, (A.H.) Niet één zwart, maar zevenentwintig zwarten verzeker ik u, C- mine, Genk.
Sedert 1975 kent mijn uiterst geduldige werk, dat erin bestaat immense vellen papier, boeken of
houten dragers vol te “schrijven” met zwart potlood, grafietstift of Oost-Indische inkt.
“Schrijven” is hierbij gereduceerd tot zijn elementaire, “primitieve” hand-, arm- en lichaamsbeweging.
De altijd herhaalde beweging van het “zinloze” schrijven is eerder een wegschrijven, een weg van
leegte naar leegte. Al schrijvend verdwijnt iedere betekenis in het niets.
Het zwart is all-over.
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Vrouw met slang en vulkaan
Fotografie
200 x 50 cm
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Ben HANSEN
°1940, Zutendaal

Parijs is als het ware de thuishaven voor Ben Hansen met individuele en groepstentoonstellingen
Van 1980 tot 2013. Een beknopte selectie verwijst hiernaar: Studio 666 – “Nouveaux Nus” Fnac Forum
– Bibliothèque Nationale, Galerie Colbert – Galerie Agathe Gaillard – “La photographie créative”
Pavillon des Arts de la ville de Paris. – “Photographie au présent”,Nouvelle Bibliothèque Nationale –
“Bizarre” Galerie Agathe Gaillard – “The Face” AUP (American University Paris) – “Mémoires d’une
galerie” Agathe Gaillard.
Heel wat werken van Ben werden opgenomen in Museale collecties waaronder: Musée National
d’Art Moderne (MNAM) Centre Pompidou.- Bibliothèque Nationale – Fonds National d’Art
Contemporain (FNAC) – Centre National des Arts Plastiques (CNAP) – La Maison Européenne de la
Photographie (MEP) – La Maison d’Europe et d’Orient.
In heel wat Internationale Musea vinden we foto’s van Ben terug: Fotomuseum Antwerpen – Stedelijk
Museum, Amsterdam – Rijksmuseum, Amsterdam – Victoria & Albert Museum , Londen – Ludwig
Museum, Keulen – Musée de l’Elysée, Lausanne – The Museum of Fine Arts,Houston,Texas.
Laatste individuele tentoonstelling:
Moskou “Classical Photography Gallery’’ in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur en de
Russische TV-zender “Kultur”.
Laatste groepstentoonstelling:
‘The evolution of portraiture’ Gartel Museum Austin Texas
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Rosegarden
Inkjetprint op Fine Art Pearl
60 x 70 cm
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Ives MAES
°1976, Hasselt

Ives Maes (°1976, Hasselt) is een multidisciplinaire kunstenaar en werkt met installaties en
fotografie. Hij studeerde beeldhouwkunst aan het KASK in Gent en een postgraduaat aan het
HISK. In 2008 was hij resident in het Künstlerhaus Bethanien in Berlijn. Sinds 2012 is Ives Maes als
doctoraatsonderzoeker verbonden aan het KASK/School of Arts in Gent.
Van 2004 tot 2008 werkte hij aan de reeks ‘Recyclable Refugee Camp’, bestaande uit biologisch
afbreekbare wooneenheden. Het was een ironisch onderzoek over de mogelijkheden van sociaal
engagement in de kunst en werd uitgegeven als boek door MER Paper Kunsthalle. Van 2008
tot 2012 werkte hij aan de fotoreeks ‘The Future of Yesterday’ over de architecturale erfenis van
wereldtentoonstellingen. In 2013 publiceerde Ludion Uitgeverij een uitvoerig boek over deze
dystopische fotoreeks. Ives Maes werkt sinds november 2013 aan een nieuwe reeks werken over
zijn heimat. Onder de titel “Sunville” heeft hij een fotografische reportage opgenomen over het dorp
Zonhoven in Limburg en werkt hij aan de uitvoering van deze opnames in de vorm van fotosculpturen
en fotografische installaties.
Ives Maes heeft institutionele solo-tentoonstellingen gehad in onder andere Parapet/Real Humans,
Saint-Louis (2016), Villa van Wassenhove / Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (2015), STAM
Museum, Gent (2013), The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (2012), VOID+, Tokio (2010),
Künstlerhaus Bethanien, Berlijn (2009), Z33, Hasselt (2008), MuHKA, Antwerpen (2007), SMAK,
Gent (2006), CIAP, Hasselt (2005) en FLACC (2004). En groepstentoonstellingen in onder andere het
Museum Angewandte Kunst in Frankfurt (2016), The 6th Moscow Biennial (2015), De Unie Hasselt
Genk (2014), Bonnefanten Museum, Roermond (2013), KIT / Kunsthalle Düsseldorf (2011), National
Museum of China, Beijing (2010), California College of the Arts, San Francisco (2008), Ludwig Forum
für Internationale Kunst Aachen (2006) en het Museo de Arte Carillo y Gil in Mexico City (2004).
Courtesy Sofie Van De Velde Gallery, Antwerp
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Landscape
Acryl op canvas
100 x 120 cm
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Ivan POPOVIC
°1950, Genk

Vertrekkende vanuit een realistisch beeld ontdoet Ivan Popovic verflaag per verflaag het beeld
langzaamaan van zijn herkenbaarheid en puurt hij dit uit tot zijn innerlijke en emotionele essentie.
Wat overblijft zijn verflagen, kleurpartijen met daarin subtiele resten van lijnen en vormen.
De weergegeven lijnen en vormen zijn daarbij nooit gesloten en zwaar, maar vertonen steeds
ergens een opening en een lichtheid. Zo creëert Ivan Popovic schilderijen die ervaren kunnen
worden als vlakken van pure kleurmaterie met daarin fragiliteit en vorm vervat.
Deze schilderijen kunnen zeer groot of heel ingetogen van formaat zijn. Echter steeds met de totale
vrijheid voor de toeschouwer hoe deze kleurvlakken, texturen lijnen en vormen te interpreteren en te
ervaren.(Hilde Van Luppen Kunsthistorica).
www.ivanpopovic.com
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Rio de Janeiro, Museo de Arte doRio
Fotografie in plexi
180 x 120 cm
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Vittorio SIMONI
°1954, Genk

Gepassioneerd, geboeid door wat ik rondom me zie, geëmotioneerd door eenvoud, sfeer, eerlijke
materiaalkeuzes en verhoudingen haal ik waar ook ter wereld telkens mijn camera boven.
Uren van selecteren en sorteren leverden doorheen de jaren een schat - een bibliotheek bijna - aan
beeldmateriaal op. Enerzijds zijn dit leuke herinneringen die ik kan gebruiken als voorbeeld voor
studenten of als illustraties bij lezingen, anderzijds heb ik ook mezelf dankzij de foto’s kunnen
verrijken, net zoals iemand zich vormt en ontwikkelt door het lezen van literatuur.
Bekijken en herbekijken, discussiëren met mijn echtgenote Els en kunstenaars Cruz & Gomez
hebben geleid tot de samenstelling van een boek en de beslissing er een tentoonstelling rond op
te bouwen. Daar waar dit boek vooral focust op contrasten of verbanden tussen foto’s naast elkaar,
wordt de tentoonstelling vooral aangevuld met momentopnames. Al leven we in een ritme en wordt
multicultuur meer en meer monocultuur voor wie verder kan zien dan enkel maar waarnemen, blijft
kijken boeiend.
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Body of Water
Olieverf op canvas
80 x 100 cm
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Bart SLANGEN
°1969, Maaseik

Dualiteit en Mysterie
Het werk van Bart Slangen oogt in een eerste blik eerder gewoon, zowel landschap als portret. Maar
toch voel je een soort bevreemding…
Door het weglaten van bepaalde elementen -in zijn landschappen zie je zelden of nooit een
menselijke aanwezigheid- en het monochrome kleurgebruik creëert hij een melancholische en
mysterieuze sfeer. Het blauw-groen-grijze palet zorgt voor een niet exact te bepalen tijdstip, een
mistige ochtend of opkomend duister.
De werken van Bart stralen onrust en twijfel maar ook intimisme en romantiek uit. Zijn schilderijen
zijn technisch bijna klassiek maar de oorspronkelijke helderheid en scherpte wordt bewust voorzien
van een troebel glacis, een laag ruis. Ze balanceren tussen een fotografische en geschilderde eigen
wereld. Steeds weer die dualiteit die zijn werk zo eigen maakt.
Woont en werkt in Gent
Studies: SHIVKV Genk – KASK Gent: Vrije Grafiek – Restauratie en concervatie
Tentoonstellingen selectie:
1993 ABB Galerie Leuven Dirk Boutsprijs – 1998 De jongens van de buurt, Velinx Tongeren Water/Stof, oude mijngebouwen Eisden - 2006 Milatunes ,Galerie Oost: Maasmechelen –
2006 Painted, Galerie Link - Gent - 2007 Les Invités de FW: cacaofabriek Helmont - Ciap Hasselt Salon Blanc – Oostende - 2009 Het Spel van de Waanzin, Museum dr. Guislain - Pillowheadz ,
Galerie Link Gent - 2010 Galerie Lieve Lambrecht – Merendree - Gasthoven, Aarschot 2010 Dommelhof Gideon Kiefer / Bart Slangen Neerpelt - 2011 “ Border” duo-tentoonstelling –
Frans & Bart Slangen, Maaseik. - 2012 Galerie Lieve Lambrecht Gent - 2013 A Secret Show, met Jerry
Heymans en Yves Velter . Melle. - 2014 Nothing But Good – Park Tilburg. - 2015 Biënale Poecke
- Galerie Lieve Lambrecht - Villa De Olmen , Het Landschap als herinnering - . Wieze 2016 Images are the new Thinking : Patrick Ceyssens-Bart Slangen-Birgit Stulens
Poortgebouw Abdijsite Herkenrode. Curator Maurice Lambrechts
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Bolvormige kom
Porselein
44 x 44 x 3,5 cm
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Pieter Stockmans
°1940, Leopoldsburg

1963:

Diploma van niet-universitair hoger kunstonderwijs, Plastische Kunsten, specialiteit
Beeldhouwen en Keramiek, van het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en
Toegepaste Kunsten te Hasselt
1963-1964
Stage bij Mosa B.V., Maastricht (NL)
1964-1966
Staatliche Höhere Fachschule für Porzellan te Selb (B.R.D.)
1965
Stage bij Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther Aktiengesellschaft, Selb (B.R.D.)
1966-1989
Ontwerper bij Mosa B.V., Porselein en Tegelfabriek, Maastricht (NL)
1969-1998
Docent Produktontwikkeling aan de afdeling Produktdesign van het Stedelijk Hoger
Instituut voor Visuele Communicatie en Vormgeving te Genk. Departement Audiovisuele
en Beeldende Kunsten aan de Katholieke Hogeschool Limburg te Genk
1983-1985
Docent Keramisch Ontwerpen aan de Academie voor Industriële Vormgeving te 		
Eindhoven (NL)
1972
Onderscheiding “Jeune Peinture Belge”, Brussel (B)
1974
Gouden Label van de “Crafts Council” Interieur 74, Kortrijk (B)
1983
Geselecteerd voor de inzending van de 17˚ Biënnale van Sao Paulo in 1983 (Brazilië)
1985
Medeoprichter en organisator van I.D.E.M., Industrial Design Educational Meeting
1987
ION-erkenning, Goed industrieel ontwerp. Voorjaarsbeurs 1987 voor “Fantasy” en 		
“Tête à tête” van Mosa B.V. Maastricht (NL)
1987
Oprichter Studio Pieter Stockmans, 1987
1988
Staatsprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Beeldende Kunsten
1988
Onderscheiding “Design-Auswahl ‘88”. Design Center Stuttgart
1988
“Goed Industrieel Ontwerp ‘88” voor Ergoform van Mosa B.V. Maastricht (NL)
1989
Medeoprichter N.V. Pieter Stockmans Products, 1989
In 1991, 1993 en 1994 werk opgenomen in tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in Amsterdam (NL)
1993
Winnaar wedstrijd “Een projekt in kunst en geur”
1993
Uitgave boek “De cirkel van de smaak”, 33 Vlaamse koks presenteren eten op 		
serviesgoed en kunstwerken van Piet Stockmans, Coda, 1993
1995
Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen
1996
Auszeichnung RED DOT für Höchste Designqualität van Nordrhein Westf.(D)
1996
uitgave Monografie Piet Stockmans, Lannoo, Tielt
2002
uitgave Monografie Piet Stockmans, Stichting Kunstboek, Oostkamp
2006
winnaar wedstrijd European Ceramic Context 2006, Bornholm, Denemarkten
2008
jurylid in the 8th International Ceramics Competition Mino, Japan
2008
uitgave Monografie Studio Pieter Stockmans, Lannoo, Tielt
2010
nieuw atelier C-Mine Genk
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Der perfekte Mensch
Diverse materialen
300 x 300 x 300 cm
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Mark SWYSEN
°1965, Hasselt

Geboren te Hasselt (B), leeft en werkt in Antwerpen (B)
Master in Biologische Wetenschappen, VUB Brussel en Master in Art & Research, KDG Antwerpen.
Mark Swysen is geïntrigeerd door het menselijk gedrag. Wellicht omwille van zijn wetenschappelijke
opleiding analyseert hij dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Hij combineert in zijn
artefacten menselijke psychologie en genetica met filosofie, religie en geschiedenis.
Mark omarmt Joseph Kosuth’s fundamentele stelling van de conceptuele kunst: “de idee is
het belangrijkste aspect van het werk”. Maar dan volgt hij Arthur Danto’s credo dat “kunst een
belichaamde betekenisdrager” is. Hij is voortdurend op zoek naar de meest welsprekende
visuele stimuli om de inhoud van het werk in een intrigerende vorm te gieten. Hij voelt zich vrij
om in zijn beeldentaal van elk materiaal, object of fenomeen gebruik te maken. Swysen rukt
alledaagse voorwerpen uit hun context en laadt ze op met nieuwe betekenislagen. Zo stelt hij
de uni-dimensionaliteit van onze waarnemingen in vraag en opent hij nieuwe mogelijkheden tot
interpretatie.
Danto voegde nog een 3de aspect toe aan zijn definitie: een kunstwerk is een wakkere droom
die met anderen kan gedeeld worden. Voor Mark Swysen is dit een fundamenteel ingrediënt: het
voegt de ondefinieerbare saus toe van poëzie, mysticisme, fantasie, surrealisme, onevenwicht en
onvoorspelbaarheid die een fabricaat optillen tot een kunstwerk. Omwille van hun onbewuste,
onderhuidse impact op het menselijke brein behoren licht en beweging tot Mark’s favoriete
instrumenten.
De architectuur rondom de artefacten - de “parergon”, dixit Derrida- en de emotionele beladenheid
van de locatie vormen een belangrijk element in de lezing van een werk. Vandaar Mark Swysen’s
duidelijke voorkeur voor “in situ”-projecten.
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Steller
Keramiek sculptuur
38 x 63 x 47 cm
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Koen VANMECHELEN
°1965, Sint-Truiden

Koen Vanmechelen is een internationaal erkend conceptueel kunstenaar. In zijn werk behandelt hij
thema’s als bioculturele diversiteit en identiteit. Met het Cosmopolitan Chicken Project creëerde
Vanmechelen een uniek artistiek project waar het kruisen van nationale kippenrassen tot
kosmopolitische kippen centraal staat. Met dit C.C.P. positioneert Vanmechelen kunst categoriek
waar het volgens hem hoort: in de maatschappij, tussen de mensen, geëngageerd. Vanmechelens
oeuvre is even divers en hybride als de kosmopolitische kip: van zeer expressieve schilderijen en
tekeningen, over fotografie, video, innovatieve 3D-technieken, glaswerk, installaties, tot performances
en beeldhouwwerk. De rode draad blijft steeds de kip en het ei, maar niets is wat het lijkt. De kern
van het project is geen van beiden, maar kruisen en de diversiteit die daaruit voortvloeit. Hij vertrekt
vanuit La Biomista, een studio die verschillende internationale projecten overkoepelt; Walking Egg,
CosmoGolem, MOUTH, Cosmopolitan Chicken Research Project en COMBAT.
Vanmechelen presenteerde zijn werk op bijna alle continenten, van de VS tot China en Senegal
tot IJsland. In België was hij al te gast in verschillende musea en andere locaties zoals de Verbeke
Foundation, Watou, Museum M en Z33. Verder liepen er solo- en groepstentoonstellingen in onder
andere National Gallery London, Victoria and Albert Museum (Londen), Museum Kunst Palast
(Düsseldorf), Muziekgebouw aan ’t IJ (Amsterdam), Macro (Rome), MAD Museum (NY), Belvedere
(Vienna), ZKM (Karlsruhe) en Pushkin Museum (Moskou). Naast de Biënnale van Venetië was zijn
werk ook te zien op die van Moskou, Dakar, Havana en Poznan, op de World Expo Shanghai 2010, de
triënnale van Guangzhou, Manifesta 9 en op DOCUMENTA (13).
www.koenvanmechelen.com
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Summer
Schilderij mixed media
186 x 131 cm
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Liliane VERTESSEN
°1952, Leopoldsburg

Liliane Vertessen is één van de eerste Belgische kunstenaars die het eigen lichaam als artistiek
medium gebruikt. Ze ensceneert tableaux vivants en organiseert happenings voor één persoon.
Ze voert zichzelf op in verschillende decors, in verschillende rollen: ze verkleedt zich in romantische
gewaden, lingerie, tijgerpakjes of mannenkostuums. Deze privé-happenings worden vastgelegd op
foto. Nadien worden analoge foto’s ingekleurd en geassembleerd met objecten (jurken, pluche, pels, …)
en neon. De zelfportretten zijn vaak erotisch geladen en stralen een kitscherige wereld van glitter en
schijn uit.
In het oeuvre van Liliane Vertessen schuilt een mysterieuze dubbelzinningheid: het provocerend
rollenspel suggereert een grenzenloos exhibitionisme. Niets is minder waar. Steeds weer vlucht ze
in een rollenspel en verbergt ze zich in een cliché van ‘De Vrouw’: de vamp, de stoeipoes, de diva,
de dame, de koningin, de femme fatale, de hoer, het onschuldige meisje. Haar echte identiteit blijft
echter ongrijpbaar.
Liliane Vertessen studeerde drie jaar aan de Antwerpse Kunstacademie en nadien twee jaar voor
regie-assistente in Brussel. Enkele highlights uit haar loopbaan zijn haar expositie in 1983 in Museum
D’Hondt-Dhaenens - Deurle, die in 1986 in De Brakke Grond te Amsterdam, de dubbeltentoonstelling
met Cindy Sherman in het PCBK Hasselt (1987), ‘Liliane Vertessen en Wim Delvoye’ in het Gentse
SMAK (1989), ‘Gedachtengangen’ in Museum Fridericianum - Kassel (1989), haar expo in het NAK te
Aachen (1991), ‘Woord en beeld’ in 1992 in het Antwerpse MUHKA, ‘ Seven crimes one case’ in het
PMMK te Oostende (1992) en ‘ David Bowie and me’ in Studio Propaganda te Antwerpen in 1999.
Haar werk is vertegenwoordigd in belangrijke museumcollecties als het Antwerpse MUHKA en het
PMMK te Oostende.
De kunstenares heeft ook verschillende laureaatstitels op haar palmares staan. Haar monumentale
inoxsculptuur ‘Hemel en Aarde’ die sinds 1997 vlakbij het Brusselse Noordstation in het straatbeeld
is geïntegreerd, getuigt daar ondermeer van.Ook de inoxsculptuur aan de Provinciale Bibliotheek
in Hasselt, mag in dit kader vernoemd worden. In 1996 won ze de Cultuurprijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
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Corda Campus

Creating business communities

De toonaangevende tech campus in het centrum van de
Euregio. Een gedreven business community voor tal van
innoverende bedrijven en start-ups. Corda Campus staat
garant voor sterke synergieën en kruisbestuiving.
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Sponsoren
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